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< S I S Ä L LY S L U E T T E L O

Suunnittelualueen maantieteellisen laajuuden ja monipuolisuuden vuoksi
suunnitelmasta muodostui laaja kokonaisuus. Suunnitelman linjausten
ja toimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa valtion maiden ja vesien
monipuolinen kestävä hyöty. Keskeisimpiä teemoja suunnitelmassa ovat:

1. E
 DISTÄMME LAPIN ELINV OIMAISUUTTA
JA HYVINVOINTIA SEKÄ YHTEEN 
SOVITAMME LUONNONVAROJEN MONI 
PUOLISTA KÄYTTÖÄ JA SUOJELUA

4. L ISÄÄMME VASTUULLISUUTTA,
VUOROVAIKUT TEISUUT TA JA YHTEIS 
SUUNNIT TELUA ALUEELLISELLA JA
PAIKALLISELLA TASOLLA

• Monipuolisen elinkeinotoiminnan edistäminen.

• Luonnonvaroihin liittyvän tietovarannon ylläpitäminen ja
kehittäminen.

• Kannattava ja kestävä monikäyttömetsätalous
sekä metsävarojen käytön tavoitteet.

• Viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen.
• Sähköiset palvelut, avoin data ja viestintäteknologian
hyödyntäminen.

• Metsätieverkoston kunnon säilyttäminen ja kehittäminen.
• Maan arvon nostaminen jalostamalla alueita tonteiksi,
tuulivoimatuotantoon ja muuhun elinkeinotoimintaan.
• Liiketoiminnan pitkän aikavälin kestävien
tuottomahdollisuuksien säilyttäminen
ja yrittäjyyden tukeminen.

5. L
 UOMME EDELLYTYKSIÄ LUONNON
VIRKISTYSKÄYTÖN, LUONTO -, ERÄ- JA
KALASTUSMATKAILUN JA MATKAILU 
ELINKEINON KESTÄVÄLLE KASVULLE

• Virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon
kehittäminen yhteistyössä.

• Luontomatkailu- ja virkistyskäyttö
mahdollisuuksien edistäminen.

• Porotalouden huomioiminen sopimusten mukaisesti.

• Kestävät eräpalvelut.

2. O LEMME AKTIIVISESTI MUKANA
KEHITTÄMÄSSÄ INNOVATIIVISTA,
MONIPUOLISTA JA KESTÄVÄÄ
BIOTALOUTTA

• Kansalaisten luontosuhteen vahvistaminen
sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

6. T OIMIMME ILMASTOVIISAASTI
ENNAKOIDEN

• Kasvavat puunmyyntimahdollisuudet.
• Meri- ja sisävesialueiden hyvän tilan saavuttaminen,
sinisen biotalouden kehittäminen.
• Marjojen, sienten ja muiden luonnontuotteiden
elinkeino- ja kotitarvekäytön edistäminen.

3. T URVAAMME LAPIN MAIDEN JA VESIEN
BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN JA
KULTTUURIPERINNÖN SÄILYMISEN
• Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön suojelu.
• Soiden ja metsien ennallistaminen ja
luonnonhoito metsätalous- ja suojelualueilla.
• Veteen liittyvien ekosysteemien tilan
ylläpitäminen, suojelu ja ennallistaminen.

Kuva: Heikki Sulander, Rinkkaputki.com

• Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen
sopeutuminen muun muassa metsien hiilinieluja
ja -varastoja vaalimalla ja vahvistamalla.
• Vieraslajien leviämisen estäminen ja tunnistaminen,
ilmastonmuutos lisää aktiivisten toimenpiteiden tarvetta.
• Uusimman ilmastotutkimusten seuraaminen
ja oman toiminnan päivittäminen.

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ...................................................................................................................... 3
YHTEISTYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ............................................. 6
JOHDANTO.......................................................................................................................... 7
Luonnonvarasuunnitelman tavoite ...................................................................................................................................7
Suunnittelualue ....................................................................................................................................................................... 8
Lappi osana kansainvälistä toimintaympäristöä ......................................................................................................... 9
Metsähallitus Lapissa ..........................................................................................................................................................11
Toimintaympäristön muutokset Metsähallituksessa ...............................................................................................12
Luonnonvarasuunnittelu Lapissa ....................................................................................................................................13

LAPIN LUONNONVARAS UUNNITELMAN
TOIMINTAO HJELMA 2019–2024.................................................................................14
1. Edistämme lapin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä yhteensovitamme luonnonvarojen monipuolista käyttöä ja suojelua...........................................................................................................................................16
2. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä innovatiivista,
monipuolista ja kestävää biotaloutta........................................................................................................................24
3. Turvaamme lapin maiden ja vesien biologisen monimuotoisuuden
ja kulttuuriperinnön säilymisen...................................................................................................................................30
4. Lisäämme vastuullisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhteissuunnittelua
alueellisella ja paikallisella tasolla............................................................................................................................38
5. Luomme edellytyksiä luonnon virkistyskäytön, luonto-, erä- ja
kalastusmatkailun ja matkailuelinkeinon kestävälle kasvulle.........................................................................43
6. Toimimme ilmastoviisaasti ennakoiden....................................................................................................................48

TOIMINTAY MPÄRISTÖSSÄ HAVAITUT MUUTOKSET ..........................................54
UUDEN SUUNNITELMAN LÄHTÖTILANNE JA SEURANTA.................................. 57
LIITTEET............................................................................................................................76
Liite 1: Metsien käyttö ja hoito......................................................................................................................................... 77
Liite 2: Uhanalaiset luontotyypit......................................................................................................................................80
Liite 3: Ekologisen verkoston kehitys.............................................................................................................................82
Liite 4: Metsähallituksen hoidossa olevat kulttuurihistorialliset arvokohteet...............................................83
Liite 5: Natura-luontotyyppien edustavuus ja luonnontilaisuus..........................................................................84
Liite 6: Mikä muuttuu ja mikä on uutta Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmassa? ..........86
Liite 7 Luonnonvarasuunnittelun vaiheet Lapissa ...................................................................................................90
Liite 8: Suunnitteluun osallistuneet työryhmät....................................................................................................... 108
Liite 9: Toimintaohjelman vaikutukset ja seuranta................................................................................................ 110
Liite 10: Menneen kauden mittarit............................................................................................................................... 112
Liite 11: Metsähallitus....................................................................................................................................................... 126
Liite 12: Sanasto.................................................................................................................................................................. 132
Liite 13: Suunnittelualueen maankäyttökartta........................................................................................................ 135

Kuva: Jari Salonen

5

6

YHTEISTYÖRYHMÄN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Lapin luonnonvarasuunnitelmassa linjataan valtion maa-alueiden käyttöä Lapin alueella, lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualuetta (Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Lapin paliskunnan
alue Sodankylässä). Luonnonvarasuunnitelman tavoitteena
on yhdistää tämän laajan alueen (maa-alueet 3,3 milj. ha ja
vesialueet 0,2 milj. ha) paikalliset ja alueelliset toiveet ja tavoitteet luonnonvarojen käytön kestävyyden puitteissa valtio-omistajan tavoitteisiin. Aiemmat luonnonvarasuunnitelmat
oli tehty Itä- ja Länsi-Lapin alueille erikseen.
Metsähallituksessa nykyisenkaltaisella luonnonvarasuunnittelulla on jo reilun parinkymmenen vuoden kehityshistoria.
Siihen kuuluu olennaisena osana osallistaminen ja yhteistyö
sekä paikallisten asukkaiden että eri sidos- ja käyttäjäryhmien
kanssa. Lapin luonnonvarasuunnittelussa yhteistyöryhmä oli
osana tätä kokonaisuutta foorumi vuoropuhelulle ja keskustelulle, ja jossa näille tahoille tärkeitä näkökohtia käsiteltiin
systemaattisesti. Yhteistyöryhmässä oli mukana 29 eri organisaatiota, jotka edustivat eri näkökulmia luonnonvarojen
käyttöön Lapin alueella. Yhteistyöryhmässä toimimme kukin
oman alamme asiantuntijana. Rinnan yhteistyöryhmän kanssa
kuudessa eri teemaryhmätyöpajassa kartoitettiin kunkin alan
erityispiirteistä syntyviä tarpeita ja toivomuksia.
Yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa päivän mittaiseen
työpajaan hyvin ennakkoon valmistellun ohjelman mukaisesti
otsikolla ”Päivän ohjelma – Tällä mennään!”. Tosin joka kerta
kävi kuitenkin niin, että aktiivinen, vilkas ja reipas keskustelu
yksittäisessä tehtävänannossa joko pienryhmissä puistoisän-

nän/-emännän johdolla tai yleiskeskustelussa aina välillä ”karkasi käsistä” aiheuttaen luovia aikataulu- ja ohjelmamuutoksia
tilaisuuden järjestäjille.
Työmme aluksi sovimme yhteistyöllemme kulmakivet ja pidimme näistä kiinni työskentelymme ajan. Emme olleet kaikista asioista samaa mieltä ja välillä emme olleet edes samalla hehtaarilla keskustelussa. Tinkasimme ja kuuntelimme
toisiamme ja toistemme asiantuntemusta nöyrästi tavoitteena
ymmärtää toistemme erilaisia näkemyksiä. Joissain asioissa
kykenimme löytämään yhteisen näkemyksen, toisissa emme.
Kaikissa asioissa erilaisten näkemysten yhteensovittaminen
ei onnistunut.
Minulla oli mieluisa ja antoisa tehtävä toimia yhteistyöryhmän
puheenjohtajana ja kiitän lämpimästä Teitä kaikkia yhteistyöryhmän työpajoihin osallistuneita. Työpajat ja prosessin veti
luovasti Tomi Tuomasjukka (Työluotsi Oy) yhdessä Metsähallituksen Lapin luonnonvarasuunnittelun projektipäällikkö Maria
Sundman sekä Metsähallituksen muun projektiväen kanssa.

Taneli Kolström
Senior Adviser, Luonnonvarakeskus
Lapin luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmän puheenjohtaja
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JOHDANTO
LUONNONVARA
SUUNNITELMAN TAVOITE
Luonnonvarasuunnitelma linjaa valtion omistamien maa- ja
vesialueiden pitkän aikavälin käyttöä. Tarkoitus on sovittaa
yhteen taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden eri käyttötarpeita. Lisäksi suunnitelma sisältää
Metsähallituksen strategiassa määriteltyjä tavoitteita vastaavat luonnonvarojen käyttömuotojen painotukset ja keskeisten
toimien mitoitukset.

Metsähallituksen
hallinnassa on yli
puolet maiden ja
vesien pinta-alasta

Kuva: Maija Mikkola
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SUUNNITTELUALUE
Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet
Lapin maakunnassa lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualuetta. Suunnittelualueen kaupunkimaisia kuntia ovat
Kemi, Rovaniemi ja Tornio, taajaan asuttuja kuntia Kemijärvi,
Keminmaa ja Sodankylä. Muut kunnat ovat maaseutumaisia.
Koko Lappi jakaantuu kuuteen, luonnonvaroiltaan erilaiseen
seutukuntaan.
Metsähallituksen hallinnassa on yli puolet alueen maiden ja
vesien pinta-alasta. Vesialueita suunnittelualueella on 210
000 hehtaaria, halkoohan sitä Suomen pisin joki, Kemijoki,

lukuisine sivujokineen. Suunnittelualue rajautuu lännessä
Tornion-Muonionjokeen, joka on Euroopan pisin valjastamaton joki. Suunnittelualueen eteläisessä kärjessä ovat yleiset
vesialueet ja Perämeren kansallispuisto.
Suunnittelualueen maa-alasta 27 prosenttia on suojelu- ja
suojeluohjelma-alueita ja erämaita. 30 prosenttia on metsätaloustoiminnan ulkopuolisia soita, vaaranrinteitä ja luontokohteita. Metsätalouskäytössä olevaa monikäyttömetsää on
43 prosenttia.

Muonio
Kittilä
Sodankylä

Kolari

Savukoski
Pelkosenniemi
Salla

Pello

Kemijärvi
Rovaniemi

Ylitornio

Metsähallituksen kiinteistö - vesialue

Posio

Tervola
Tornio

Ranua
Keminmaa
Kemi
Simo

Suunnittelualueen maat ja vedet Lapissa

Metsähallituksen kiinteistö - maa-alue
0

25

50 km

© Metsähallitus 2018
© Karttakeskus Oy, Lupa L5293

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

9

Kuva: Jari Salonen

LAPPI OSANA KANSAINVÄLISTÄ
TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ
Lapin merkitys kasvaa globaalin talouden painopisteen siirtyessä yhä vahvemmin Aasiaan ja maailman kiinnostuksen
kasvaessa Arktisen alueen luonnonvaroihin ja mahdollisiin
uusiin kulkureitteihin.
Ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin luonnossa ja ihmisten arjessa.
Lapin metsien kasvu kiihtyy ja rehevöityminen lisääntyy. Pohjoinen havumetsä on kuitenkin varsin kestävä ja muutoksiin
sopeutuva. Sen sijaan herkkä arktinen tundraluonto ja sen erityispiirteet ovat vaarassa ilmaston muuttuessa.
Lapin talous nojaa ja sen kasvuodotukset perustuvat luonnonvaroihin. Uusiutuvien luonnonvarojen monipuolinen kestävä
käyttö sekä kaivannais- ja terästeollisuus luovat mahdollisuuksia tulevaisuuteen yhtä aikaa kasvavan matkailu- ja palvelusektorin kanssa. Lapin monipuoliseen biotalouteen lasketaan
kuuluvaksi metsätalous ja -teollisuus, luontomatkailu ja muut
luontoon liittyvät palvelut, porotalous, kalaan ja riistaan perustuvat elinkeinot sekä marja- ja muu luonnontuoteteollisuus.

Lapin vetovoimainen luonto, monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ja laadukkaat palvelut luovat perustan tulevaisuuden
Lapille ja työvoiman saatavuudelle alueella.
Luonnontilaiset, erämaiset vesistöt tuovat lisäarvoa matkailulle ja virkistyskalastukselle. Euroopan suurimmat, vapaana
virtaavat lohijoet ovat merkittäviä kalastusmatkailukohteita.
Valtaosa Lapin rannikkovesistä, suurista joista ja järvistä, on
hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Myös alueen pohjavesien
tila on pääosin hyvä. Vaikka kuormituspaineet lisääntyvät, vesistöjen hyvä ekologinen tila pitää jatkossakin säilyttää.
Lapin tasapainoisen kehityksen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää
vaalia pohjoisen luontoarvoja ja eri alueiden erityispiirteitä.
Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tarjota eri intressiryhmille, elinkeinojen edustajille ja paikallisille asukkaille mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöönsä. Maan ja vesien käytön yhteensovittaminen on keskeisessä roolissa Lapin hyvän
tulevaisuuden luomisessa.
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Suojelu- ja suojelu
ohjelma-alueet

Monikäyttömetsä
talouden alueet
1 284 000 ha

788 000 ha

24 %
Erämaa-
alueet

92 200 ha

YHTEENSÄ
3 289 300 HA
(100 %)

2,8 %

29,7 %
Metsätalous
käytön ulkopuolella
976 700 ha

Kuva: Jonne Vaahtera

Vesiensuojelualueet
25 498 ha
Muut
vesialueet
88 088 ha

12 %

39 %
42 %

YHTEENSÄ
210 000 HA
(100 %)

46 %
4,5 %
Rajoitettu metsä
talouskäyttö
148 400 ha

Yleisiä
vesialueita
96 414 ha

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

5

11

asiakaspalvelu
pistettä luonto
matkailualueilla

Pyhä-Luoston luontokeskus Naava. Kuva: Anna Pakkanen

METSÄHALLITUS LAPISSA
Metsähallituksen palveluksessa Lapissa on 245 henkilöä.
Suunnittelualueella on yhdeksän toimipistettä: Kemijärvi,
Kittilä, Kolari, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Savukoski ja Sodankylä. Rovaniemellä sijaitsee Metsähallituksen ”pohjoinen
pääkonttori” Pilke, jossa työskentelee 130 metsähallituslaista.
Luontomatkailualueilla on Metsähallituksen viisi asiakaspalvelupistettä: Pallastunturin luontokeskus, Pilke Info Rovaniemellä, Pyhä-Luoston luontokeskus Naava, Savukosken opastuskeskus Korvatunturi ja Yllästunturin luontokeskus Kellokas.
Lapissa Metsähallituksella on huomattava aluetaloudellinen
merkitys. Monikäyttömetsistä korjatun puun osuus vientituloista oli 261 miljoonaa euroa vuonna 2017. Metsähallitus
ostaa yrittäjiltä puun korjuu-, kuljetus- ja metsänhoitopalveluja vuosittain yli 43 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 valtion
mailta korjatun puun työllistämisvaikutus kerrannaisvaikutuksineen metsäsektorilla oli 1251 henkilötyövuotta.

Suojelu- ja retkeilyalueiden kävijöiden, joille alue oli matkan
tärkein kohde, rahankäytön vaikutukset paikallistalouteen olivat 53 miljoonaa euroa ja 529 henkilötyövuotta vuonna 2018*.
Metsästyksen ja kalastuksen vaikutus paikallistalouteen oli yli
12 miljoonaa euroa ja 94 henkilötyövuotta.
*Tuloksiin on laskettu mukaan seuraavat alueet: Oulangan kansallispuisto 30 %, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 80 %, Perämeren kansallispuisto 100 %, Pyhä-Luoston kansallispuisto 100 %,
Riisitunturin kansallispuisto 100 %, Syötteen kansallispuisto 20 %,
Urho Kekkosen kansallispuisto 20 %, Napapiirin retkeilyalue 100 %
ja Sallan luonnonsuojelualue 100 %.

Valtion metsät soveltuvat monenlaisiin luontoharrastuksiin,
kuten liikuntaan, marjastukseen, metsästykseen ja luonnon
havainnointiin. Metsien ja suojelualueiden hoidolla Metsä
hallitus vastaa uhanalaisten lajien suojelusta ja luonnonmonimuotoisuuden turvaamisesta. Luontopalveluiden ylläpitämät
reitit ja taukopaikat mahdollistavat retkeilyn lähimaastoissa ja
kansallispuistoissa. Metsähallitus vastaa toiminnallaan Lappi-
brändin tärkeimmästä yksityiskohdasta, luonnosta ja siitä, että
valtion maita ja vesiä hoidetaan ja käytetään niin, että niistä
nauttivat vielä tulevatkin sukupolvet.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
METSÄHALLITUKSESSA
Edellisen Lapin luonnonvarasuunnitelmakauden jälkeen
Metsähallituksen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Metsälaki on uudistettu, mikä on tuonut metsänkäsittelyyn entistä enemmän vapautta. Laki Metsähallituksesta on
uudistettu, Metsähallitus Metsätalous Oy on perustettu ja siitä on säädetty oma laki. Metsäsertifioinnin
kriteerejä on tarkennettu sekä PEFC- että
FSC-järjestelmissä, ja myös ISO 14001-ympäristöjärjestelmä on uudistunut ja asettaa
uusia vaatimuksia organisaation ympäristöPEFC/02-31-96
asioiden hallinnalle.
Valtion eri laitosten maa-, metsä- ja vesialueet siirretään pääsääntöisesti Metsähallituksen hallintaan valtion kiinteistöstrategian mukaisesti. Metsähallitus tekee käyttöoikeussopimukset näiden alueiden käytöstä asianomaisen laitoksen kanssa.
Metsähallitus toimii omistajapoliittisten linjausten ja uuden
ympäristöoppaan antamissa raameissa.
Sellun ja sen jalosteiden hyvä kysyntä ja puuraaka-aineen saatavuus ovat Lapissakin saaneet vireille biojalostamohankkeita.
Kemijärvelle suunniteltuun Boreal Bioref Oy:n biojalostamo on
saanut ympäristöluvan. Investointipäätöstä odotetaan vuoden
2019 aikana. Laitoksen tarvitseman puun (mäntykuitu) määrä
olisi 2,3 miljoonaa m3 vuodessa ja haketta 600 000 m3 vuodessa.
Metsä Group -konserniin kuuluva Metsä Fibre on aloittanut
Kemin sellutehtaansa uudistamisen esiselvityksen vaihtoehtona joko uudistaa nykyinen laitos tai rakentaa kokonaan uusi.
Molemmat vaihtoehdot lisäisivät kuitupuun kysyntää alueella.
Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co Oy on suunnitellut
Kemiin biodieseljalostamoa, joka käyttäisi raaka-aineena
energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja.
Lapin matkailun kasvu ja matkailun kansainvälistyminen
näkyvät muun muassa matkailurakentamisen vilkastumisena. Majoitukseen ja ohjelmapalveluihin soveltuvia kohteita
etsitään uusilta alueilta. Myös tuulivoima-, malminetsintä- ja
kaivoshankkeiden lisääntyminen näkyvät Metsähallituksen
toimintaympäristössä selvästi.
Kävijämäärien voimakas kasvu kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla sekä samaan aikaan Luontopalvelujen resurssien
ennallaan junnaaminen ovat asettaneet Luontopalvelujen
palveluinfran kehittämisen ja hoidon vaikeaan ja vakavaan
resurssihaasteeseen. Jos resursseihin ei saada tasokorotusta,
joudutaan palveluja priorisoimaan voimakkaasti lähivuosien
aikana.

Kuva: Jari Salonen
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LUONNONVARASUUNNIT TELU LAPISSA
Lapin luonnonvarasuunnitteluprojekti käynnistyi keväällä
2018. Projektia veti Metsähallituksen ohjausryhmä puheenjohtajana aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen Metsähallitus
Metsätalous Oy:stä.

litus vahvisti suunnitelman huhtikuussa 2019. Suunnitelma
ei sisällä saamelaisten kotiseutualuetta, jonka luonnon
varasuunnittelu alkaa vuonna 2021. Nyt valmistunut luonnonvarasuunnitelma kuvaa ja ohjaa Metsähallituksen toimintaa,
sen kehittymistä ja vaikuttavuutta Lapissa.

Luonnonvarasuunnittelun etenemisestä vastasivat projektiryhmä, jota veti projektipäällikkö Maria Sundman ja ohjausryhmä, molemmissa oli edustajia Metsähallituksen kaikilta
vastuualueilta (Eräpalvelut, Luontopalvelut, Metsätalous Oy
ja Kiinteistökehitys). Suunnittelua tehtiin yhdessä eri sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. Lisäksi suunnitteluun
osallistui kuusi eri alakohtaista teemaryhmää, laaja joukko
yleisöä ja Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset nuoret.
Suunnitteluprojektin lopputuloksena valmistui luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2019–2024. Metsähallituksen halYhteissuunnittelua ensimmäisessä yhteistyöryhmän työpajassa.

LUONNONVARASUUNNITTELUPROJEKTIN VAIHEET 2018–2019

TOTEUTUS JA
SEURANTA

PROJEKTIORGANISAATIO
PROJEKTISUUNNITELMA

METSÄHALLITUKSEN SISÄINEN KOULUTUS

YHTEISTYÖRYHMÄN IV – RETKEILY
TIEDOTUSTILAISUUS
MEDIALLE

TIEDOSTUS TILAISUUS
YHTEISTYÖRYHMÄLLE

METSÄHALLITUKSEN HALLITUS HYVÄKSYI
LAPIN LUONNONVARASUUNNITELMAN
25.4.2019
METSÄHALLITUKSEN JOHDON LINJAUKSET
JOHTORYHMÄ 18.3.2019
HALLITUS 21.3.2019
METSÄHALLITUKSEN LAPIN
NEUVOTTELUKUNTA

AVOIN KARTTAPOHJAINEN
YLEISÖKYSELY NETISSÄ
07–09/2018
YHTEISTYÖRYHMÄLÄISTEN
HAASTATTELUT

METSÄHALLITUKSEN
LAPIN NEUVOTTELUKUNTA

YHTEISTYÖRYHMÄN I
TYÖPAJA 4.9.2018

LAUSUNNOT
2/2019
YLEISÖN VISIOPÖYTÄ
SAHANPERÄN SAVOTTA
09/2018

YHTEISTYÖRYHMÄN III
TYÖPAJA 9.1.2019
METSÄHALLITUKSEN LAPIN
NEUVOTTELUKUNTA

NUORTEN KUULEMINEN 9/2018
KASIT METSÄÄN, VISIOPÖYTÄ

YHTEISTYÖRYHMÄN II
TYÖPAJA 18.10.2018

ESITTELY VASTUUALUEIDEN
JOHTORYHMILLE
10–11/2018
LAPIN VASTUUALUEIDEN
ALUEJOHTO TYÖPAJA
24.10.2018

METSÄHALLITUKSEN HALLITUKSEN
TYÖPAJA 2.10.2018
TEEMARYHMIEN TYÖPAJAT
POROTALOUS 12.9
METSÄTALOUS 17.9
VAPAA-AJAN JÄRJ. 25.9
KUNNAT 1.10
LUONNONSUOJELU 4.10
MATKAILU 4.10

METSÄHALLITUKSEN
JOHDON LINJAUKSET
JORY 6.11.2018,
HALLITUS 15.11.2018

Luonnonvarasuunnitteluprojektin vaiheet, kuvassa sinisellä näkyvät kohdat ovat uusia yhteissuunnittelun toimenpiteitä.
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LAPIN
LUONNONV ARAS UUNNITELMAN
TOIMINTAO HJELMA 2019–2024

Kuva: Heikki Sulander, Rinkkaputki.com
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Tavoite: Valtion maiden ja vesien
monipuolinen kestävä hyöty

Metsähallituksen toimintaan kohdistuu monenlaisia odotuksia valtio-omistajalta, asiakkailta ja sidosryhmiltä. Erilaisten
odotusten yhteensovittaminen muodostaa Metsähallituksen
toimintaympäristön perustan. Luonnonvarasuunnittelussa
asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet ja tavoitteet sovitetaan
valtio-omistajan asettamiin raameihin. Valtio-omistajan
odotukset on koottu maa- ja metsätalousministeriössä sekä
ympäristöministeriössä valmisteltuihin ja talouspoliittisessa
ministerivaliokunnassa käsiteltyihin Metsähallituksen omistajapoliittisiin linjauksiin vuosille 2016–2020.
Yhteiskunnan erilaisten tavoitteiden tasapainoinen toteutus
on Metsähallituksen vastuullisuuden ydin. Omistajan määrittämillä yhteiskunnallisilla velvoitteilla ja niitä koskevilla tavoitteilla luodaan alueiden käytön puitteet siinä, miten Metsähallitus toimii vastuullisesti ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten
suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsätaloudessa
otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö,
porotalous, saamelaiskulttuuri ja työllisyyden edistäminen.
Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
tapa viedä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet käytäntöön maakunnan erityistarpeiden mukaan. Luonnonvarasuunnitelma laaditaan maakuntakaavan mahdollisuuksien mukaan,
ja valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet antavat raamit
suunnitelmalle. Lapin luonnonvarasuunnitelman linjaukset

tukevat edellä mainittuja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kokonaisuuksia.
Metsähallituksen talouskäytössä olevien monikäyttömetsien
hoitoa ja hyödyntämistä ohjaavassa ympäristöoppaassa metsien käyttöä tarkastellaan ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Ekosysteemipalveluja ovat kaikki metsistä saatavat
hyödyt, kuten puu, marjat, riista ja virkistysarvot sekä hiilen
sidonta, ravinteiden kierto, puhdas vesi ja ilma.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Uudistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2017
ja ne jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:
• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
• tehokas liikennejärjestelmä
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
sekä luonnonvarat ja
• uusiutumiskykyinen energiahuolto.
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1.
EDISTÄMME LAPIN
ELINVOIMAISUUTTA JA
HYVINVOINTIA SEKÄ
YHTEENS OVITAMME
LUONNONVAROJEN
MONIPUOLISTA KÄYTTÖÄ
JA SUOJELUA

Kuva: Jari Hindström

Kuva: Kari Leo
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1.

Sovitamme Lapissa yhteen valtion maiden päällekkäiset
käyttömuodot, tavoitteena on paras mahdollinen kestävä kokonaishyöty toteuttaen maakuntakaavojen linjauksia.
Suunnittelemme maan ja luonnonvarojen käyttöä yhteistyössä
kansalaisten ja alueita käyttävien toimijoiden kanssa. Yhteistyöstä esimerkkejä ovat avoimet karttakyselyt, matkailualueiden yhteistyöryhmät, suojelualueiden yhteistyöryhmät, sopimuksen mukainen paliskuntayhteistyö ja erilaiset hankkeet.

2.

Metsätalouden mitoitus perustuu metsävarojen kestävään, ylisukupolviseen käyttöön. Laadimme hakkuulaskelmat uusien metsävaratietojen, ajantasaistettujen alue-ekologisten suunnitelmien, muiden maankäyttömuotojen tuomien
rajoitteiden ja luonnonvarasuunnittelussa sovittujen yhteisten
toimintalinjausten mukaisesti.

3.

Tarjoamme suunnittelualueelta puuta markkinoille
keskimäärin 1,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Uudistushakkuita tehdään vuosittain keskimäärin 10 000 hehtaaria ja harvennushakkuita 21 000 hehtaaria. Alueen hakkuutavoitteet perustuvat metsätiimeittäisiin (ks. kartta s. 18)
hakkuulaskelmiin. Myös hakkuiden toteutuksen seuranta on
metsätiimikohtaista.

4.

Valitsemme metsien käsittelymenetelmät kasvupaikkaperusteisesti. Käytämme erilaisia hakkuutapoja ja
muita metsänkäsittelymenetelmiä monipuolisesti turvaamaan
luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta arvokkaat maisemakohteet, porotalouden toimintaympäristöt ja arvokkaat
laidunalueet.

5.

Erityisalueille, joihin kohdistuu laajalti eri maankäyttömuotojen rinnakkaiskäyttöä, määrittelemme metsätalous- ja muut toimenpiteet ja hakkuutavoitteet aluekohtaisesti.

Esimerkki: Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelma
Muonion pohjoisosaan on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu kaavamerkinnällä
MU-2 metsätalous-, matkailu- ja poronhoitovaltainen alue. Kaavamääräyksen mukaan alueen
käytön tulee perustua valtion ja kunnan laatimaan käyttösuunnitelmaan. Suunnitelmalla on
pyritty selkeyttämään maakuntakaavan linjauksia ja saavuttamaan laajapohjainen näkemys
alueen tulevasta käytöstä. Suunnitelman laadintaan osallistuneen yhteistyöryhmän jäsenten
asettamat tavoitteet alueen käytölle ovatkin olleet lähtökohta käyttösuunnitelman laadinnassa.
Suunnitelma-alueella on Metsähallituksen hallinnassa olevia metsiä 13 270 hehtaaria.
Metsätalousalueen pinta-ala tästä on 8 335 hehtaaria. Suunnitelmakaudella (vuoteen
2040 mennessä) alueella voidaan käsitellä erilaisilla hakkuutavoilla noin 2 000 hehtaaria
eli 15 prosenttia suunnitelma-alueesta. Alue on maisemametsätalouden pilottialue,
jolla kokeillaan uusia maisemaa ja riistaa suosivia metsänkäsittelymenetelmiä laajaalaisesti. Metsähallitus käyttää alueella vain peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja.
Käyttösuunnitelma on julkaistu Metsähallituksen metsätalouden julkaisusarjassa (70/2014).

Kuva: Jari Salonen
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Lapin metsätiimit

Muonio

Länsi-Lapin metsätiimi

Kittilä

Keski-Lapin metsätiimi

Sodankylä

Kolari

Savukoski

Pelkosenniemi

Salla
Pello

Kemijärvi

Itä-Lapin metsätiimi
Rovaniemi
Ylitornio

Etelä-Lapin metsätiimi
Posio

Tervola

Ranua
Tornio

Keminmaa
Kemi

Metsätalous Oy:n käytössä
Luontopalvelut
Kiinteistökehitys
0
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6.

Mitoitamme metsänhoidon ja tienrakennuksen panostukset liiketaloudellisesti kasvupaikkojen puuntuotantokyvyn mukaan niin, että otamme huomioon alueen luontoarvot ja maankäytön erityisolosuhteet.

Esimerkki: Korkeiden alueiden
kuivien kankaiden männiköt
Korkeilla alueilla (yli 280 m merenpinnan yläpuolella)
olevat kuivan kankaat männiköt on siirretty hakkuu
laskelmissa peitteellisen metsänkäsittelyn piiriin eli
vain kasvatusluonteiset hakkuut ovat mahdollisia.

7.

Kehitämme Lapin matkailun ja retkeilyn painopistealueiden palveluja siten, että ne luovat paikallistaloudellista vaikuttavuutta ja toimintaedellytyksiä yrityksille sekä
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia paikallisille ja matkailijoille.
Seuraamme luontomatkailun vaikutuksia paikallistalouteen ja
hyvinvointiin.

Esimerkki: Matkailun ja retkeilyn
päivitetyt painopistealueet
Suunnitelmassa on ajantasaistettu aiempien
painopistealueiden rajaukset. Yhteistyöryhmän työn
ja lausuntojen pohjalta on perustettu seuraavat uudet
painopistealueet: Apukka (Rovaniemi), Kaihuavaara
(Rovaniemi), Ritavaara-Salmilompolo (Pello) sekä
Naruskajoki ja Sorsatunturi (Salla). Päivitetyt matkailun
ja retkeilyn painopistealueet näkyvät kokonaisuudessaan
liitteenä olevasta kartasta (Liite 13 maankäyttökartta).

Kuva: Lauri Karvonen
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Moottorikelkkasafari sähkökelkoilla
Kuva: Aurora Emotion, Frode Rydningen

8.

Teemme yhteistyötä kuntien ja yhteisöjen kanssa.
Otamme huomioon paikalliset kuntien ylläpitämät
palvelut ja matkailuyritysten tarpeet.

9.

Mahdollistamme luontoon ja luonnonvarojen käyttöön
perustuvien uusien liiketoimintojen syntyä ja kasvua.
Näitä liiketoimintoja voivat olla esimerkiksi puun uudet käyttömuodot, luonnontuotteet, luontomatkailun uudet muodot,
energiantuotanto ja vesiin liittyvät uudet mahdollisuudet.

me maiden ja vesien luontoarvojen merkityksen kulttuurisena
pääomana ja identiteetin rakentajana.

11.

Luomme itse tai asiakkaidemme kanssa asemakaavoituksella tontteja eri elinkeinojen tarpeisiin.
Myymme tai vuokraamme syntyneitä rakennuspaikkoja ja
muuhun tarkoitukseen kaavoitettuja alueita asiakkaidemme
käyttöön. Kaavoituksessa otamme huomioon luonnonsuojelu-,
virkistys- ja kulttuuriarvot sekä jokamieskäytön mahdollisuudet.

Esimerkki: Kelkkareitti sähkökäyttöisten moottorikelkkojen käyttöön

Esimerkki: Kaavoitusta matkailu
yrittäjän tarpeeseen

Metsähallitus on solminut käyttöoikeussopimuksen
kelkkareitistä ja tukikohdasta sähkökäyttöisiä moottori
kelkkoja käyttävän luontomatkailuyrittäjän kanssa.

Metsähallitus tekee esisopimuksen alueen vuokraa
misesta matkailuyrittäjälle. Esisopimuksen aikana
alueelle tehdään yrittäjää palveleva ranta-asemakaava.
Kaava tehdään yhteistyössä kunnan, yrittäjän ja
Metsähallituksen kanssa. Kaavan vahvistuttua yrittäjän
kanssa solmitaan lopullinen maanvuokrasopimus.

10.

Tunnistamme luontoarvojen ja vesien merkityksen
alueellisena elinvoimatekijänä työvoiman saatavuuden ja matkailun kehittymisen näkökulmasta. Tiedostam-

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024
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12.

Nostamme hallinnassamme olevien alueiden
arvoa ja tuottavuutta jalostamalla alueita
tonteiksi, tuulivoimaliiketoimintaan ja muihin toimintoihin. Toimintamme kytkeytyy osaksi laajempaa alueellista
yhdyskuntasuunnittelua ja yhteensovittamista.

Esimerkki: Tuulesta voimaa Lappiin
Metsähallitus on tehnyt tuulivoimahankkeet Kittilän ja
Sodankylän kunnissa olevalle Kuolavaara-Keulakkopäälle ja
Sodankylän Joukahaisselkään. Alueet on kaavoitettu yhdessä
tuulivoimatoimijoiden kanssa, jonka jälkeen hankkeet
on myyty niille. Maapohja pysyy valtion omistuksessa ja
toimijat maksavat vuosivuokraa toiminnastaan. KuolavaaraKeulakkopäässä on 17 tuulimyllyä ja Joukahaisselässä
yhdeksän tuulimyllyä, joista kuusi sijoittuu valtionmaalle.
Nämä myllyt tuottavat noin 223 000 MWh sähköä/vuosi eli
yli 11 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeen verran.

Joukhaisselän tuulimylly Sodankylässä. Kuva: HeliFoto
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13.

Vuokraamme maa-ainespaikkoja yritysten käyttöön.
Ylläpidämme maa-ainespaikkoja Metsähallituksen
ja kansalaisten käyttöön.

14.

Valtion maiden ja vesien hallinnoijana annamme
lausuntoja malminetsintä- ja kaivosasioissa muun
muassa eri kaavaprosesseissa, kaivoslain, YVA-lain, ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa menettelyissä sekä näiden
yhteydessä tehdyistä Natura-arvioinneista.

15.

Hyödynnämme Metsähallituksen monipuolista
osaamista koostamalla maankäyttöasioihin yhteiset lausunnot ja kannanotot. Samoin suunniteltaessa hakkuita
tai muuta toimintaa matkailualueilla tai suojelualueiden ja
erityistä suojelua vaativien lajien esiintymien läheisyydessä
teemme ennakkoon yhteistyötä Metsähallituksen vastuualueiden kesken.

16.

Hankimme maa-alueita muun muassa puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin. Myyntikohteet
ovat pääasiassa pieniä erillispalstoja keskellä yksityismaita ja
maakauppojen tavoitteena on kehittää kiinteistörakennetta.

17.

Valtakunnan raja-alueilla kuten esimerkiksi TornionMuonionjoella tunnistamme ja minimoimme rajan
ylittävät vaikutukset ja otamme huomioon rajajokisopimukset. Teemme rajat ylittävää yhteistyötä Tuulomajoen vesistöalueella.

18.

Metsästys- ja kalastusjärjestelyiden kestävällä
suunnittelulla mahdollistamme monipuolisen kala- ja riistakantojen hyödyntämisen paikallisesti ja luomme
samalla mahdollisuuksia erämatkailuun. Kalatalousalueiden ja
kuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä lisätään erityisesti vähän kalastettujen kalavesien entistä tehokkaampaa kalastusta.

Esimerkki: Uusi riistasuunnittelujärjestelmä
ja kalatalousalueiden hoitoja käyttösuunnitelma
Uusi riistasuunnittelujärjestelmä mahdollistaa aiempaa tarkemman
alueellisen suunnittelun ja lupamäärien mitoituksen. Mikäli
lainsäädäntö tulevaisuudessa mahdollistaa metsästysmatkailuyrittäjille
etusijaisuuden metsästyslupien myynnissä, otamme lupasuunnittelussa
huomioon metsästysmatkailun tarpeet. Metsästysmatkailua pyritään
ohjaamaan alueille, joilla paikallinen metsästyspaine on vähäisempää.
Kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa varmistamme,
että kalavaroja käytetään kestävästi ja hyödynnetään monipuolisesti.
Se tarkoittaa muun muassa, että määritellään kaupalliseen
kalastukseen ja kalastusmatkailuun soveltuvat vesialueet. Uudet
hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan vuosina 2019–2020.

Kuva: Timo Eskola
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19.

Metsästäjien lupakiintiöissä otamme huomioon paikallisten oikeudet. Kalastus- ja metsästysoikeuden
vuokrauksissa pyrimme varmistamaan kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet.

Esimerkki: Eri käyttäjäryhmien
huomioiminen vuokrattaessa
kalastus- ja metsästysoikeutta
Kalastusoikeutta vuokrataan pääsääntöisesti seisoville
pyydyksille eikä vuokramies saa oikeutta hakea
yleiskalastusoikeuksien kieltoa ELY-keskukselta.
Metsästysoikeuksien vuokraus ei vaikuta lain
turvaamaan paikallisten metsästysoikeuteen.

20.

Osallistumme meritaimenen elinolosuhteiden parantamistoimiin joissakin Tornionjokeen laskevissa
joissa. Tornion- Muonionjoen valuma-alue kuuluu Natura-
verkostoon. Tarvittaessa meritaimenen kutujokien pyynti
lupaehtoihin voidaan määritellä pyyntirajoituksia.
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Esimerkki: Freshabit life
ip-hanke – Naamijoki
Metsähallitus osallistuu Freshabit-hankkeeseen,
joka pyrkii parantamaan muun muassa Naamijoen
vedenlaatua. Naamijoen valuma-alueen monilla
virtavesialueilla jokiuoma täyttää taimenen
lisääntymisen ja poikastuotannon edellytykset
hyvin lukuun ottamatta vedenlaatua. Hanke pyrkii
vähentämään Naamijoen valuma-alueen ravinneja kiintoainepäästöjä, mikä vahvistaa vesistöjen
kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä arvoa.

21.

Edistämme kansainvälistä yhteistyötä arktisella
alueella, erityisesti rajanaapureiden kanssa. Merkittäviä painopistealueita ovat suojelualueyhteistyö ja rajajokien
kalastonhoito, suojelu ja käyttö.

Lapin joet, järvet ja
lammet mahdollistavat
monipuolisen kalastuksen

Perhokalastaja huijaa Kapsajoen siikaa tarttumaan tarjottavaan perhoon.

Kuva: Pirjo Ilvesviita
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2.
OLEMME AKTIIVISESTI
MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ
INNOVATIIVISTA,
MONIPUOLISTA JA
KESTÄVÄÄ BIOTALOUT TA

Kuva: Keijo Kallunki
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Pienaukkohakkuu. Kuva: Lauri Karvonen

1.

Tehokkaalla metsänhoidolla lisäämme puun myynti
mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Metsätalouden
suunnittelun ja hakkuiden mitoituksen perustamme uusimpiin
kaukokartoitusaineistoihin ja paikkatietoanalyyseihin. Lisäksi
otamme huomioon muut maankäyttömuodot.

2.

Optimoimme ja ohjaamme puun myyntiä, korjuuta ja
toimituksia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.
Vastaamme puuta jalostavien yritysten raaka-ainetarpeeseen
toimittamalla puun eri osat parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Lisäksi pyrimme edistämään puun uusia käyttömahdollisuuksia.

3.

Kehitämme yhdessä tutkimuslaitosten ja sidosryhmien
kanssa monipuolisia, maankäytöltään ja kasvupaikoiltaan eri alueille soveltuvia metsänkäsittelymenetelmiä, muun
muassa peitteellistä metsänkäsittelyä.

4.
5.

Turvaamme Lapin metsien uudistamisen ylläpitämällä
metsäpuiden siementen varmuusvarastoa.

Kehitämme metsätieverkostoa ja sen kunnossapitoa,
jotta ympärivuotiset, tasaiset puuntoimitukset saadaan
turvattua. Tiedostamme metsäteiden merkityksen paikallisille
asukkaille ja elinkeinoille, kuten matkailulle, poronhoidolle ja
marjateollisuudelle.

6.

Teemme Lapin metsäosaamista ja erityisolosuhteita
tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti hankkeissa
ja verkostoyhteistyöllä. Syvennämme metsäalan yhteistyötä
lappilaisten osaajien välillä ja olemme yhdessä vaikuttamassa
päätöksentekoon EU-tasolla.

Esimerkki: Veneselän pienaukkokokeet
Metsähallitus ja LUKE perustivat Rovaniemen pohjoisosaan Veneselkään
vuonna 2009 pienaukkojen koejärjestelyn, jolla tutkitaan pienaukkojen
luontaista taimettumista ja taimien jatkokehitystä. Koealat palvelevat
peitteellisen metsänkäsittelyn kehittämistä ja koealojen seuranta jatkuu.
Tutkimustuloksia: Ville Hallikainen, Hannu Hökkä, Mikko Hyppönen, Pasi Rautio
& Sauli Valkonen (2018): Natural regeneration after gap cutting in Scots
pine stands in northern Finland, Scandinavian Journal of Forest Research.
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Kuva: Arto Komulainen, LaplandPictures

7.

Teemme tiivistä yhteistyötä paliskuntien kanssa poro
talouden edellytysten turvaamiseksi muun muassa
hyödyntämällä saatavilla olevaa porotalouden paikkatietoa.
Määritämme tärkeimmät porolaidunalueet yhteistyössä kunkin
paliskunnan kanssa TOKAT-aineistoja hyödyntäen. Toteutamme
vuorovaikutteisen nettikarttapohjaisen osallistamismenettelyn
paliskuntien ja Metsähallituksen käyttöön.

8.

Kehitämme digitaalisuuden ja paikkatiedon hyödyntämistä esimerkiksi luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Puunkorjuun ja autokuljetusyrittäjien ohjauksessa otamme
käyttöön uuden digitaalisen metsätalouden toiminnanohjausjärjestelmän.

9.

Kehitämme lappilaisen metsä- ja luonnontuotealan
kanssa hankeyhteistyössä tapoja, joilla jokamiehenoikeuksiin kuulumattomien luonnontuotteiden keruu joustavoituu ja tehostuu monikäyttömetsissä. Tätä tehdään esimerkiksi
kehittäen mobiililupia.

10.

Kehitämme asukkaiden mahdollisuuksia kerätä hakkuutähteitä polttopuuksi. Esimerkiksi kokeilemme
matkailun ja poronhoidon erityiskohteissa latvarangan karsintaa ja jaamme tietoa keruukohteista.

11.

Edistämme marjoihin ja sieniin perustuvien elinkeinojen ja kotitarvekäytön mahdollisuuksia. Tuemme
Luomu-sertifiointia muun muassa toimittamalla tiedot sertifiointialueista.

12.

Edistämme uudenlaisen kestävän luontomatkailun
kehittymistä valtion mailla ja vesillä: esimerkkeinä
hiljaiset paikat, pimeät alueet, helposti saavutettavat lyhyet,
houkuttelevat luontopolut.

13.

Luomme edellytyksiä, että vesiluonnonvaroja hyödynnetään kestävästi. Edistämme uusia ratkaisuja
ja palvelukonsepteja sinisen biotalouden liiketoiminnoissa.

Esimerkki: Veden pullottamo
Orresokkaan
Metsähallitus on vuokrannut Sodankylän
Luoston Orresokasta maa-alueen yritykselle
vedenpullotuslaitoksen sijoituspaikaksi.
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14.

Edistämme toiminnassamme kalojen pääsyä kutujoille ja osallistumme aktiivisesti yhteishankkeisiin,
joiden tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja/tai
säilyttäminen.

15.

Huomioimme, että Lapissa on paljon vesialueita
hyödynnettäväksi elintarviketuotannossa tai sinisessä biotaloudessa. Vesiviljelyn liiketoiminta kasvaa maailmanlaajuisesti, ja Lappiin sijoittuu useita soveliaita vesistöjä
erityisesti kalojen tuotantoon. Myös maanpinnalle rakennettavat kalankasvatusaltaat ovat kalatuotannossa mahdollisia.

Kalankasvatus mahdollisuudet Perämerellä.

Esimerkki: Kalankasvatus
Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja
Luonnonvarakeskuksen laatima vesiviljelyn kansallinen
sijainninohjaussuunnitelma tunnistaa Kemin ja Simon
edustan merialueilta vesiviljelyyn soveltuvia alueita.
Lähde: Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaus
suunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos ja Ympäristöministeriö, 2014.
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Valuma-alue ja eroosioriski alueet.

16.

Hyödynnämme
monipuolisesti
paikkatieto
analyysejä sekä vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvataksemme virtaavien vesien ja pohjavesien hyvää tilaa.

Esimerkki: Paikkatieto
analyysien hyödyntäminen
Uudet vesiensuojelua palvelevat paikkatietoaineistot
ja -analyysit vakiinnutetaan käyttöön suunniteltaessa
metsätaloustoimia, kohdennettaessa vesiensuojelutoimia
ja määriteltäessä suojavyöhykkeitä. Analyysit voivat
muun muassa määrittää toimien yläpuoliset valumaalueet, veden virtausnopeudet ja eroosioherkät metsäojat.
Kartassa valuma-alue on rajattu tumman sinisellä ja
punaisella on merkitty ojat, joissa on eroosioriski.
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Kuva: Tatiana Yakovleva

17.

19.

18.

20.

Olemme mukana kehittämässä uusia veteen ja vesi
alueisiin perustuvia käyttömuotoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä voisivat olla muun muassa matkailu,
uudet energiantuotantomahdollisuudet ja vesibiomassojen,
kuten levien, hyödyntäminen.
Toimimme aktiivisesti kalastusmatkailun, kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksien turvaamiseksi tavoitteena lisätä kalastusta ja
kalavarojen käyttöä.

Esimerkki: Kotimaisen kalan
saatavuuden turvaaminen
Turvaamme kotimaisen kalan saatavuutta luvittamalla
ensisijaisesti kaupallisia kalastajia. Otamme osaa
kalavedenhoitotoimiin mahdollistamalla ammattimaisilla
pyydyksillä tehtävät hoitokalastukset sisävesien järvialtailla
ja istuttamalla keskeisten kalalajien poikasia pyynnin
turvaamiseksi. Lapin suunnittelualueen sisävesillä on
parikymmentä ja merialueella 20–25 kaupallista kalastajaa.

Kohdistamme yhteistyötä tutkimuslaitosten ja
yliopistojen kanssa muun muassa hankkeisiin, jotka edistävät digitalisaatiota, ilmastomuutoksen torjuntaa ja
metsävarojen käyttöä. Etsimme aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja rahoitusta kansallisiin ja kansainvälisin kehityshankkeisin.
Osallistumme luontomatkailun yhteistyökumppaniemme kouluttamiseen luonnonsuojelun, luontotiedon ja matkailun kestävyyden asioissa.
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3.
TURVAAMME LAPIN MAIDEN
JA VESIEN BIOLOGISEN
MONIMUOTOISUUDEN JA
KULT TUURIPERINNÖN
SÄILYMISEN

Posion Riisitunturin ennallistamispoltto,
metsän poltoissa osa puustosta hiiltyy, osa
kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa.
Tämän seurauksena alueelle syntyy jatkuvasti
uutta, eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta.
Myös puulajisto yleensä monipuolistuu
polton seurauksena. Kuva: Tiina Laitinen
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1.

Kehitämme luonnon monimuotoisuuden turvaamisen
perustana suojelualueiden sekä monikäyttömetsien
luontokohteiden muodostamaa ekologista verkostoa ja sen
hoitoa. Liitteessä 3 on kuvattu ekologisen verkoston kehitys
suunnittelualueella.

Esimerkki: Luontotyyppien
uhanlaisuusarviointi
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi on
valmistunut 2018. Suunnitelma-alueen lounaisosa sisältyy
käytetyssä aluejaossa Etelä-Suomeen ja muu osa PohjoisSuomeen. Liitteessä 2 on kuvattu uhanlaisuusarvioinnin
tulokset metsä- ja suoluontotyyppien osalta edellä
mainitulla aluejaolla. Lisäksi liitteessä kuvataan
metsätalouden ympäristöoppaan ohjeistus koskien
erityyppisiä luontokohteita ja niiden metsänkäsittelyä.
Uhanalaisuusarvioinnin jatkotoimenpiteenä selvitämme,
miten suunnitelma-alueen valtionmaiden nykyinen
ekologinen verkosto ottaa huomioon uhanalaisiksi
määritellyt metsä- ja suoluontotyypit.

2.

Turvaamme metsien monimuotoisuuden metsänkäsittelyssä ja metsätalouden mitoituksessa. Mitoitus huomioi
alue-ekologiset suunnitelmat, joissa tunnistetaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja
maankäytön muut erityiskohteet. Hoitotarpeet turvataan siten,
että alueiden arvokkaat erityispiirteet säilyvät.

Esimerkki: Alue-ekologisen suunnittelun ajan
tasaistamisprojekti Lapin valtionmailla 2017–2018
Vuosina 1996–2000 laaditussa alue-ekologisessa verkostossa suojelualueet ja
monikäyttömetsien luontokohteet liittyvät toisiinsa ekologisin, verkostomaisin
käytävin. Luontokohteissa ja muissa erityiskohteissa metsätalouskäyttöä rajoitettiin täysin tai osittain. Verkosto sisältää luontoarvokohteiden ohella kulttuuriperintökohteita ja alueita, jotka ovat tärkeitä riistalle, porotaloudelle, maisema-
arvoille ja virkistyskäytölle. Valtaosa kohteista näkyy palvelussa Retkikartta.fi.
Ajantasaistamisprojekti etsi uusia luontokohteita laajalla aineistohaulla
ja tarkisti kohteita niin toimistotyönä kuin maastossakin ja yleisö antoi
vinkkejä mahdollisista erityiskohteista. Projekti tarkensi rajauksia ja
korjasi virhetietoja. Luonto- ja lajikohteita tuli 17 824 lisää, ja 345
kohdetta poistui. Päivitys lisäsi metsätalouden ulkopuolisia maita 22
100 hehtaaria. Päivityksen jälkeen ekologiseen verkostoon sisältyy
noin 13 prosenttia monikäyttömetsistä suunnittelualueella.
Lisätietoja: Puustinen (2019): Alue-ekologisen suunnittelun
ajantasaistaminen Lapin alueella 2017–2018.

Kuva: Lauri Karvonen
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3.

Metsänhoidollisena tavoitteenamme on, että havupuuvaltaisissakin metsissä on karumpia kasvupaikkoja
lukuun ottamatta 10–30 prosenttia lehtipuuta. Säästämme
kaiken kuolleen puun hakkuualoille, jätämme säästöpuuryhmiä ja riistatiheiköitä. Hakkuissa jätämme lisäksi eläviä säästöpuita 130 000 kuutiometriä vuodessa. Tekopökkelöitä tehdään
1–3 kappaletta hehtaarille, yhteensä noin 20 000 kappaletta
vuodessa.

4.

Parannamme ja ylläpidämme luonto- ja kulttuuriperintöarvojen paikkatietoja Lapin luonnonsuojelualueilla
ja muilla valtion mailla ja vesillä. Teemme suojelualueiden
lajisto-, luontotyyppi- ja kulttuuriperintöinventointeja hoitoja käyttösuunnittelun pohjaksi ja alueilla, joille kohdistuu
erilaisia maankäyttöpaineita, esimerkiksi malminetsintää tai
matkailukäyttöä.

Esimerkki: Suojelualueiden
kulttuuriperintöinventoinnit
Luontopalvelut on tehnyt suojelualueiden
kulttuuriperintökohteiden inventointeja yli kymmenen
vuoden ajan. Kulttuuriperintöinventoinnissa arkeologi etsii ja
dokumentoi alueella olevat arkeologiset kohteet. Arkeologiset
kohteet ovat maastossa olevia vanhoja ihmistoiminnan
jättämiä jälkiä, kuten asuinpaikkoja, savottakämpän raunioita,
pyyntikuoppia ja sodanaikaisia puolustusvarustuksia.
Kohteet kertovat yhteisestä menneisyydestämme. Niiden
ikä vaihtelee kivikaudelta 1950–60-luvuille. Erityistä
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoinneissa on, että
myös 1900-luvulle ajoittuvat kulttuuriperintökohteet,
jotka eivät ole nuoren ikänsä vuoksi Muinaismuistolain
rauhoittamia, otetaan huomioon. Vuosittain ennestään
tuntemattomia kulttuuriperintökohteita löytyy Lapis
sa kymmenistä jopa satoihin. Tiedot tallennetaan
Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään.
Tietoa kulttuuriperintökohteista tarvitaan, että arvokkaat
kohteet voidaan suojella ja ottaa huomioon alueiden
muussa käytössä niin, ettei niitä vahingoiteta. Kohteet
ovat myös mahdollista lähdeaineistoa yliopistojen ja
muiden tutkimuslaitosten tekemälle tutkimukselle.
Osa kulttuuriperintökohteista on hyödynnettävissä
virkistyskäytössä ja matkailussa nähtävyyksinä.

5.

Kehitämme suojelu- ja retkeilyalueiden palveluja siten,
että varmistamme alueiden suojeluarvojen säilymisen
ja ehkäisemme kulumista ja roskaamista.

Kulttuuriperintö kohde Ranualla. Kuva: Siiri Tolonen
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6.

Luontomatkailun kestävyyden edistämiseksi viestimme
sidosryhmille ja suurelle yleisölle luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen sekä luonnonvarojen kestävän käytön
merkityksestä. Kehitämme kävijöiden ohjeistusta luontoa kunnioittavaan liikkumiseen. Teemme seurantaa, esimerkiksi kuluminen, kävijälaskenta ja kävijätutkimukset, varmistaaksemme
toiminnan kestävyyden.

7.

Otamme käyttöön kestävyyden mittariston mitataksemme, kuinka virkistyskäyttö ja matkailu vaikuttavat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. LAC-mittareiden* lisäksi
määrittelemme keskeisiä ekologisia, nopeasti muutoksiin reagoivia mittareita, jotka mittaavat virkistyskäytön ja matkailun
vaikutuksia lajeihin ja luontotyyppeihin.
*Limits of Acceptable Change (LAC) on ihmisen toiminnan
ympäristövaikutuksia mittaava menetelmä. LAC-prosessissa muutosta seurataan valituilla mittareilla ja ryhdytään ennalta määriteltyihin toimiin, jos raja-arvot ylittyvät.

8.

Priorisoimme perinnebiotooppien hoidossa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kohteita.
Luontopalvelujen alueilla on jatkuvassa hoidossa noin 257
hehtaaria perinnebiotooppeja, ja pyrimme laajentamaan hoidettavaa pinta-alaa solmimalla uusia hoitosopimuksia.

Esimerkki: Selkäsaaren laidun
alueen käyttöoikeussopimus
Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden ylläpitämiä
ja muovaamia, nykyisin uhanalaisia luontotyyppejä.
Perinnebiotooppien jatkuva laadukas hoito – raivaus,
niitto, laidunnus ylläpitää luontotyyppien ja lajien
monimuotoisuutta ja arvokasta kulttuurimaisemaa.
Hoidon toteuttajia voivat olla ympäristösopimusyrittäjät,
yhdistykset, vapaaehtoiset, urakoitsijat tai
Metsähallituksen kenttähenkilöstö. Metsähallitus tekee
perinnebiotooppikohteilleen käyttöoikeussopimuksia, jolloin
sopimushoitaja voi hakea tukea hoidon kustannuksiin
maatalouden ympäristökorvausjärjestelmästä. Hoitaja
sitoutuu noudattamaan alueen hoitosuunnitelmaa
ja ympäristösopimuksen ehtoja ja saa vastineeksi
käyttöönsä luonnonlaidunta tai kohteelta niitetyn
heinän. Metsähallitus ohjaa ja seuraa hoitoa.
Selkäsaari on Kiinteistökehityksen hallinnoima
yleiskaava-alue, jossa sijaitsee kaksi luonnonsuojelulailla
suojeltua luontotyyppiä. Kiinteistökehityksen,
Luontopalvelujen ja paikallisten maatalousyrittäjien
yhteistyönä alueelle on solmittu Selkäsaaren
ulkoilualueen perinnebiotoopit -hoitosuunnitelman
mukainen käyttöoikeussopimus laiduntaa lampaita.
Meri-Lapin saarikohteilla on ollut erittäin hyvää yhteistyötä
paikallisten laiduntajien kanssa. Laidunsopimuksia
on solmittu useille saarille Simon, Kemin ja Tornion
edustalla Perämeren kansallispuistossa ja Perämeren
saarten Natura2000-suojeluohjelma-alueella.

Tekopökkelö jätetään pystyyn puun
korjuun yhteydessä lisäämään moni
muotoisuutta. Kuva: Keijo Kallunki
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9.

Kehitämme kaukokartoitusmenetelmien, satelliittiaineistojen ja laserkeilauksen, hyödyntämistä muun
muassa luonto- ja kulttuuriperintötiedon keräämisessä ja ympäristön muutosten seurannassa.

10.

Kehitämme Metsähallituksen vastuulajien seurantaa ja vastaamme maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän
vaatimista tehtävistä.

Esimerkki: Maakotkaseuranta
Metsähallituksen tehtäviin kuuluu selvittää
vuosittain maakotkan pesintätulos paliskunnittain,
mikä vaatii jokaisen poronhoitoalueella tunnetun,
lähes tuhannen maakotkan pesän vuosittaista
tarkastusta. Valtaosan pesistä Metsähallitus
tarkastaa helikopterilla ja osan pesistä tarkastavat
ympäristöministeriön valtuuttamat vapaaehtoiset.

11.

Ylläpidämme ja seuraamme metson soidinpaikkatietoja ja kehitämme edelleen metsäkäsittely
menetelmiä soidinalueilla.

Ennallistamisen
tavoitteena on
elinympäristön
luonnontilaisuuden
palauttaminen
Soiden ennallistaminen. Kuva: Metsähallitus, Jari Ilmonen

12.

Ennallistamme soita ja metsiä metsätalousalueilla
ja suojelualueilla. Toteutamme metsätalouden alueilla suo- ja metsäelinympäristöjen sekä sisävesien luonnonhoito- ja ennallistamistöitä noin 100–200 hehtaaria vuodessa.
Kehitämme menetelmiä metsätalouden toimien haitallisten
vesistövaikutusten ehkäisyyn. Suojelualueilla ennallistetaan
yli 530 hehtaaria soita ja noin 40 hehtaaria metsiä suunnitelmakauden 2019–2024 aikana.

Esimerkki: Käkisenaapa,
suon ennallistaminen
Soiden ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ihmisen
muuttaman, ojitetun suon luontoarvot. Suon vesitalous ja
puuston rakenne muutetaan lähelle luontaista tilaa, esimerkiksi
tukkimalla ojia ja poistamalla puustoa. Metsähallituksen
metsätalous ennallisti Rovaniemen Käyrämön kylän lähellä
Siika-aavan soita edellisen luonnonvarasuunnitelma
kaudella kolmesti. Tavoitteena oli parantaa riistan,
erityisesti riekon, elinympäristöä. Vesitalouden muutos
alkuperäiseen tilaan estää voimakkaita tulvia ja ravinteiden
huuhtoutumista Siikaojaan ja Käyrämöjärveen. Työtä jatketaan
ennallistamalla läheinen Käkisenaava: kaivetut ojat tukitaan
tai padotaan, ja vesi johdetaan kulkemaan sarkoja pitkin.
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13.

Keskitymme riistan elinympäristöjen kunnostus- ja
ennallistamistöissä riekko- ja hanhisoihin.

Esimerkki: Riekko- ja hanhi
soiden ennallistaminen
Eräpalvelut ja Metsätalous Oy ennallistavat
yhteistyössä kitu- ja joutomaiden elinympäristöjä
riistalle soveltuviksi elinympäristöiksi.

14.

Huomioimme toiminnassamme Lapin pinta- ja
pohjavesien hyvän laadun säilyttämisen. Ylläpidämme, suojelemme ja ennallistamme veteen liittyvien ekosysteemien tilaa.

15.

Osallistumme valtakunnalliseen merialuesuunnitteluun asiantuntijatyönä ja tuottamalla tausta-aineistoja. Teemme merenhoidon toimenpideohjelmaa Perämerellä
muun muassa Valtakunnallinen vedenalaisen meriluonnon
monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU 2).

16.

Olemme mukana meriluonnon ennallistamista kehittävissä hankkeissa ja aloitamme ennallistamisen,
kun tarvittavat menetelmät löytyvät. Meriluonnon ennallistaminen on uutta Suomessa, eri luontotyyppien ennallistamista
vasta kokeillaan ja hankkeissa kehitetään menetelmiä.

17.

Teemme kansainvälistä luonnonsuojeluyhteistyötä
muun muassa petolintuseurannoissa. Kansainvälisen
yhteistyön tavoitteena on seurantamenetelmien kehittäminen,
tietojen ja kokemusten vaihto sekä tulosten vertailu.

18.

Selvitämme euroopanmajavan elinympäristötiedot
valtionmailla ja tallennamme ne paikkatietojärjestelmään ja toimitamme ne Luonnonvarakeskukselle. Huomioimme elinympäristötiedot toimenpiteiden suunnittelussa ja
toteutuksessa.

19.

Edistämme pienpetojen, etenkin vieraslajien supi
koira ja minkki, tehokasta pyyntiä muun muassa
jakamalla riistanhoitoyhdistyksille pyyntivälineitä ja osallistumalla supikoirien vähentämisen rahoitukseen.

Esimerkki: Pohjoismainen
supikoirahanke
Rahoitamme pohjoismaista supikoirahanketta,
jonka tarkoitus on pitää Lapin supikoirakanta
mahdollisimman pienenä ja estää sen leviäminen.
Supikoirahanke on Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteinen.

Perämeren kansallispuistoon kansallismaisemaa Selkä-Sarven saarelta. Kuva: Saara Airaksinen
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20.

Kerromme metsästäjille eräluvat.fi-sivustolla mahdollisuuksista käyttää lyijyä korvaavia materiaaleja
metsästettäessä valtion alueilla.

21.

Ylläpidämme ja kehitämme alueen erävalvontaa
yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa.

Esimerkki: Erävalvonta ja
viranomaisyhteistyö
Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa
suomalaisesta luonnosta ja huolehtii asiantuntevalla
erävalvonnalla, että luonnonvaroja käytetään
kestävästi ja hyvää tapaa noudattaen. Erätarkastaja on
lainvalvontaviranomainen, jolla on poliisiin verrattavat
oikeudet. Erävalvontaa johtavat Metsähallituksen
erätarkastajat valvovat kalastusta, metsästystä ja maasto
liikennettä. Erätarkastajat tekevät yhteispartiointia
alueen poliisin ja rajavartioston kanssa ja kouluttavat
riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojia.

Kuva: Olavi Airaksinen
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22.

Kunnostamme vaelluskalojen elinympäristöjä
ja poistamme aktiivisesti vaelluskalojen 10–15
nousuestettä vuodessa.

Esimerkki: Vaelluskalojen elin
ympäristöjen ennallistaminen
Kalojen elinympäristöjen hoito tarkoittaa kunnostuksia,
jotka parantavat vesistöjä ja valuma-alueita kalojen
kannalta. KEH-hankkeessa 1.8.2018–31.5.2020 laaditaan
Metsähallitukselle jatkuvan kunnostustoiminnan
mallit. Keskeistä on kunnostaa erikokoisia virtavesiä
ja poistaa vaellusesteitä. Esteet pois -hankkeessa
omaksutuista toimista on tullut osa perustoimintaa,
muun muassa tierumpujen vaihto tai korjaus.

23.

Kehitämme vapaaehtoistyötä esimerkiksi kulttuuri
perintökohteiden ja luonnonsuojelualueiden hoidossa ja viestimme vapaaehtoistyöstä.

24.

Viestimme sidosryhmille ja suurelle yleisölle luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyttämisen ja luonnonvarojen kestävän käytön merkityksestä.

25.

Hoidamme valittuja rakennusperintökohteita ja
arkeologista kulttuuriperintöä, jotta niiden suojeluarvot säilyvät ja kohteet pysyvät turvallisina ihmisille. Hoidamme ja tuomme esiin arvokohteiden historiaa ja merkitystä
yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien
kanssa. Lista kohteista Lapin luonnonvarasuunnitelman liitteenä 4.
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Esimerkki: Auttikönkään
uittopadon hoito
Luontopalvelut hoitaa Rovaniemellä, Auttin kylän
lähellä Auttikönkään uittopatoa, joka on kulttuurihistoriallinen arvokohde. Auttiköngäs on suosittu
nähtävyys, jossa käy vuosittain noin 20 000 ihmistä.
Auttikönkään patoa korjattiin vuosina 2014–2015, ja
ennen korjausta vaarallisesti heikentynyt pato olisi
voinut romahtaa koskeen. Korjausvarat saatiin valtion
lisärahoituksesta ja Lapin ELY-keskuksen TTO-rahoituksesta. Padon uittorännin korjaukseen ei saatu
rahoitusta. Mutta padon ja rännin dokumentaatiota
parannettiin ja aineisto toimii pohjana rännin mahdolliselle korjaukselle tulevaisuudessa: teetettiin tarkka
ilmakuva padosta ja rännistä vuonna 2018, ja rännistä
on alkuperäiset piirustukset 1970-luvulta. Rännin ja
padon tilaa seurataan määräajoin patoturvallisuustarkastuksilla ja rakennusperinnön asiantuntijan
kuntokatselmoinneilla. Lisätietoa: kohdeopasteissa
ja Luontopalvelujen verkkosivuilla luontoon.fi

26.

Kehitämme kansainvälistä suojeluyhteistyötä etenkin arktisen alueen yhteistyöhankkeissa. Kansainvälisellä yhteistyöllä turvaamme muun muassa jokihelmisimpukan ja vaelluskalojen elinympäristöjä.

27.

Etsimme mahdollisuuksia luontoarvojen kompensointiin kaivostoiminnan, teollisuuden ja muun liike
toiminnan aiheuttamien maankäyttömuutoksien yhteydessä.

Kuva: Aku Ahlholm
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4.
LISÄÄMME VASTUULLISUUT TA,
VUOROVAIKUTTEISUUT TA
JA YHTEISSUUNNITTELUA
ALUEELLISELLA JA
PAIKALLISELLA TASOLLA

Kuva: Marjo Kämäräinen
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1.

Olemme luotettava, vakaa ja ennustettava toimija. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja objektiivisesti, ja pidämme kiinni sopimuksista.

2.
3.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme sertifioitua ympäristöjärjestelmää ISO 14001:2015

Kehitämme paikallisesti ja alueellisesti yhteissuunnittelun menetelmiä maan ja luonnonvarojen käytössä.
Teemme metsätalouden suunnittelussa nettikarttapohjaisen,
vuorovaikutteisen osallistamismenettelyn paliskuntien ja Metsähallituksen käyttöön.

4.

Luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueidemme tuloksellinen ja kestävä käyttö edellyttää kumppanuuksia ja
erityyppistä ja -tasoista yhteissuunnittelua. Suunnittelemme
alueiden käyttöä kiinteässä vuorovaikutuksessa alueellisten ja
paikallisten sidosryhmien kanssa.

5.

Hoidamme metsiä kansallisen lainsäädännön, kestävän kehityksen periaatteiden, Metsähallituksen
metsänhoito-ohjeiden ja ympäristöoppaan mukaisesti. Toimintamme on PEFC-metsäsertifioitua.

6.

Teemme metsäalan ja sen toimijoiden kanssa verkostoyhteistyötä ammattitaitoisen työvoiman, tarvittavien
koneresurssien ja toimivan infrastruktuurin, erityisesti tie- ja
tietoliikenneyhteyksien, ylläpitämiseksi.

Esimerkki: Arktinen älykäs
metsäverkosto hanke
Tavoitteena on perustaa arktinen, älykäs metsäklusteri, jolla
vahvistetaan Lapin metsätalouden toimintaedellytyksiä,
tehdään tunnetuksi arktista metsäosaamista ja hyödynnetään
alan yrityksiä ja sidosryhmiä kotimaassa ja kansainvälisesti.
Tarkoitus on erityisesti yritysten tarpeista kehittää
metsäelinkeinoja, jotta samalla turvataan toiminnan
kestävyys ja vähäpäästöisyys, kohennetaan yritysten
kannattavuutta, luodaan uusia tuotteita ja palveluita.

7.

Tiivistämme yhteistyötä yksityismetsätalouden kanssa ja
osallistumme aktiivisesti Lapin metsäohjelman valmisteluun ja toteutukseen.

8.

Teemme yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin
kanssa paikallisten elinkeinojen tunnistamisessa ja edistämisessä sekä hakemalla yhdessä ratkaisuja kehittämisen pullonkauloihin ja erityisteemoihin. Kiinnitämme huomiota myös
uusiin, nouseviin trendeihin.

Kuva: Jari Salonen
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Kuva: Photokrafix Oy

9.

Toimimme yhdessä eri alojen kanssa kehittääksemme
edellytyksiä ympärivuotisille työpaikoille, esimerkiksi
metsureiden talvityöllistämiseen matkailualalla. Mahdollisuuksien mukaan suunnittelemme metsätalouden urakat sopivan kokoisiksi myös paikallisille yrittäjille.

Esimerkki: Metsureiden
talvityöllistäminen
Osallistuimme matkailudiilihankkeeseen, jossa metsureille
kartoitettiin esimerkiksi matkailualalta työpaikkoja
talveksi. Lapista hankkeeseen osallistui 16 metsuria,
joista kuudelle löytyi talveksi töitä matkailualalta. Hanke
oli kaikille avoin ja osallistuminen vapaaehtoista.

10.

Lisäämme tietoa Lapin alueiden erityispiirteistä ja
luonnossa liikkumisesta, muun muassa roskattomasta retkeilystä, jokamiehen oikeuksista, maastoliikenteestä,
poronhoidosta ja porojen käyttäytymisestä.

11.

Huolehdimme virkistys- ja matkailukäyttökohteiden
rakennusten, rakennelmien ja reittien asiakasturvallisuudesta ja niitä koskevista velvoitteistamme.

12.

Viestimme virkistyskäyttökohteiden soveltuvuudesta eri käyttäjäryhmille. Tuotamme ja ylläpidämme
myös esteettömiä palvelukohteita.

13.

Kehitämme Metsähallituksen digipalveluita huomioiden kansainväliset asiakkaat, palvelujen mobiili-

käytön, saavutettavuuden ja vuorovaikutteisuuden. Kehitämme sähköisiä lupajärjestelmiä entistä asiakaslähtöisemmiksi
ja kattavammiksi.

14.

Parannamme metsästäjien ja porotalouden vuoropuhelua, jotta metsästyskoirien aiheuttamat häiriöt
vähenevät. Edistämme ajantasaisen tiedon välitystä porotöistä.
Kehitämme porotyot.fi tai vastaavien palveluiden käyttöönottoa tiedotettaessa ajankohtaisista poronhoitotöistä. Lisäämme
poronhoidosta tietoa kaikkiin poronhoitoalueen metsästys
lupatietoihin.

Esimerkki: Porotalouden huomioiminen metsästyksen järjestelyissä
• Maksamme paliskunnille porotyot.fi-
palveluun liittymisen ensimmäisen
vuoden kustannukset.
• Lisäämme informaatiota eräluvat.fi-sivustolle.
• Rajoitusalueet ja tiedossa olevat erotuspaikat
merkitään metsästyslupakarttoihin
vähintään pistekohteina.
• Metsästyksen lupa-aluetietoihin linkitetään
Paliskuntain yhdistyksen ja paliskuntain yhteystiedot.
• Koirakoeluvissa ja sopimuksissa tilaisuuden
järjestäjällä on velvollisuus selvittää käynnissä
olevat poronhoitotyöt koealueilla.

Mottimetsä, tarjoaa
oppimisympäristön yhdessä
tekemällä ja kokemalla
L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024
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Kuva: Photokrafix Oy

15.

Kehitämme matkailukeskusten ja niiden lähialueiden maankäytön yhteensovittamista paikallisten
yhteistyöryhmien kanssa (Ylläs, Yli-Muonio, Pyhä-Luosto,
Salla). Tarvittaessa perustetaan uusia yhteistyöryhmiä uusille
alueille.

16.

Edistämme valtion mailla toimivien matkailuyritysten vastuullisuutta ja käytön kestävyyttä käyttöoikeus- ja yhteistyösopimuksilla.

17.

Viestimme Kiinteistökehityksen laatumaa.fi-sivustolla
asiakkaillemme porotalouden merkityksestä Lapissa,
lisäämme tontin vuokraajan ja ostajan tietoisuutta poroista ja
niiden liikkumisesta.

18.

Kehitämme kestävän käytön ja vastuullisuuden
viestintää eri viestintäkanavissa ja sosiaalisessa
mediassa kansainvälisille asiakkaille, yksilömatkailijoille ja
yritysasiakkaille.

19.

Edistämme erityisesti lasten, nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien luontoon ja luonnonvarojen
kestävään käyttöön liittyvää tietämystä ja luontosuhdetta luonto
keskuksissa, Tiedekeskus Pilkkeessä ja muualla valtion mailla ja
vesillä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Esimerkki: Mottimetsä, tule metsään!
Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalue Mottimetsä
sijaitsee puolen tunnin ajomatkan päässä Rovaniemeltä.
Metsähallituksen noin 1 000 hehtaarin monikäyttömetsä,
Mottimetsä, tarjoaa oppimisympäristön yhdessä tekemällä
ja kokemalla. Tavoitteena on luoda uusi Tule metsään
-tapahtuma, joka tuo Metsähallituksen kumppaneita,
järjestöjä ja kansalaisia metsä-, retkeily-, suunnistus- ja
selviytymistaitojen pariin. Tule metsään -tapahtuma rohkaisee
aktiiviseen, moniarvoiseen metsäsuhteeseen, jokamiehen
oikeuksien ja velvollisuuksien mukaiseen, kestävään metsien
virkistyskäyttöön. Ilmaiselle, koko päivän tapahtumalle on
kysyntää. Kohderyhmänä ovat nuoret, maahanmuuttajat,
lapsiperheet, retkeilijät, taitojen kartuttajat ja kerryttäjät.
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20.

Varaudumme metsäpalojen ehkäisyyn ja torjuntaan
valtion mailla yhteistyössä pelastusviranomaisten
kanssa ja hoidamme metsäpalojen jälkivartioinnin pelastuslain edellyttämillä tavoilla. Metsäpalovaroitusten aikana tehostamme ennakoivaa viestintää yleisölle.

21.

Otamme huomioon turvallisuusviranomaisten
tarpeet metsätiestön ylläpidossa ja rakentamisessa. Huolehdimme Metsähallituksen hallinnassa olevien
luonnonravintolammikoiden patoturvallisuuslain mukaisesta
kunnossapitovelvollisuudesta ja tarkastuksista. Ennallistamme
käytöstä poistettavat luonnonravintolammikot ja patorakennelmat.

Esimerkki: Ympyräkääntöpaikat pelastushelikoptereiden
laskeutumispaikkoina.
Kääntöpaikkaan rakennetaan riittävän iso kääntöympyrä,
joka Metsätehon ohjeiden mukaan pitää olla vähintään
30 metriä. Ympyrälle tehdään mielellään sorastus
ja vanhoilta kääntöpaikoilta poistetaan ympyrän
keskeltä puusto muiden hakkuiden yhteydessä.

22.

Avaamme edelleen valtion maiden ja vesien paikkatietoa digitaalisten palvelujen kehittäjille ja alueidenkäytön suunnittelijoille.

23.

Lisäämme yhteistyötä eri tutkimuslaitosten, muun
muassa Luonnonvarakeskuksen, GTK:n, sekä oppilaitosten kanssa, muun muassa Rovaniemen koulutuskeskus
REDU:n, Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Ammattiopisto Lappian kanssa.

Kuva: Petri Pantsar, Rajavartiolaitos

5.
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LUOMME EDELLYTYKSIÄ
LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN,
LUONTO -, ERÄ- JA KALASTUS 
MATKAILUN JA MATKAILUE LIN 
KEINON KESTÄVÄLLE KASVULLE

Napapiirin retkeilyalueen rakenteiden korjaaminen aloitettiin kesällä 2018. Kuva: Vesa-Matti Hillberg
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1.

Kehitämme matkailun ja virkistyskäytön palveluja ensisijaisesti matkailun painopistealueilla ja kansallispuistoissa. Otamme toiminnassamme huomioon paikalliset,
muun muassa kuntien ja yhteisöjen ylläpitämät palvelut sekä
matkailuyritysten tarpeet. Haemme yhteistyömahdollisuuksia
palvelujen kehittämisessä ja teemme hankeyhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa.

Esimerkki: Napapiirin retkeilyalue Könkäänsaaren luontopolku
Napapiirin retkeilyalueella, 25 kilometrin päässä
Rovaniemen keskustasta, on Könkäänsaaren reitti, joka
soveltuu perheille ja liikuntaesteisille. Luontopolun
opastustaulut kertovat pieniä tarinoita muun muassa
jokiluonnosta vuoden mittaan ja ötököistä, jotka asuvat
pitkoksen vierellä lahopuussa. Reitin kunnostus alkoi
vuonna 2018 ja jatkuu kesällä 2019. Reitille on kehitteillä
mobiiliopastepolku ja sovellus on osa LuontoRovaniemihankkeen* digitaalista opastuskokonaisuutta. Rovaniemi
Nature-mobiilisovellus tuo uusia ulottuvuuksia
kävijäseurantaan, sillä se mahdollistaa tarkan,
kohdennetun palautteen ja antaa tietoja käyttäjistä.
*LuontoRovaniemi, kts. Kohta 3.

Napapiirin retkeilyalue. Kuva: Juha Paso

2.

Hoidamme matkailun ja retkeilyn painopistealueiden,
matkailukeskusten lähialueiden ja matkailulle tärkeiden väylästöjen metsiä ottaen huomioon maisemanäkökohdat,
alueiden erityispiirteet ja suositut kuvauspaikat.

3.

Kehitämme ja luomme mahdollisuuksia uusiin luonto-,
kulttuuri- ja erämatkailuun liittyviin palveluihin.

Esimerkki: LuontoRovaniemi-hanke
LuontoRovaniemi, sähköisten palveluiden kehittäminen
ja investoinnit -hanke. Rovaniemen kaupunki,
Metsähallitus ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat
yhteistyönä hankkeen, joka kehittää Rovaniemen
luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön sähköistä
tiedottamista ja markkinointia sekä antaa alueen
matkailuyrittäjille välineitä luontomatkailun
tunnettavuuden, oman yrityksen tuotteiden ja
sähköisen markkinoinnin edistämiseksi.

Revontulet houkuttelevat
Lappiin vuosittain
tuhansia kansainvälisiä ja
kotimaisia matkailijoita
L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024
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Kuva: Juha Paso

4.

Mahdollistamme liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämisen sekä monikäyttömetsissä että suojelualu-

eilla.

5.

Kehitämme ympärivuotista matkailua yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa luomalla uudentyyppisiä
palvelurakenteita alueille, joissa käyntimäärät ovat suuret ja
samalla käyntimääristä saadaan aluetaloudelle paras kokonaishyöty. Kehittämistoimia hankkeistetaan ja niille haetaan
aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta.

6.

Toimimme yhteistyössä kuntien, matkailuelinkeinon,
porotalouden ja alueen muiden toimijoiden kanssa
tavoitteenamme sovittaa yhteen Lapin kasvava matkailu ja
muut toiminnot.

7.

Luomme maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella
toimintaedellytyksiä matkailualueiden yrityksille. Osallistumme aktiivisesti kuntien- ja muiden yhteistyötahojen
kaavoitushankkeisiin. Kaavoitamme liiketoiminta-, vapaa-ajan
ja asuintontteja.

Esimerkki: Uudentyyppiset
luontoaktiviteetit

Esimerkki: Ylläksen uuden
matkailukylän kehittäminen

Sodankylän Luostolle suunnitellaan arktisiin valoilmiöihin
perustuvaa katselutukikohtaa ja siihen liittyvää
elämyksellistä luontoreittiä. Kokonaisuudesta tulee
vähähiilistä matkailua tukeva matkailupalvelu.

Vuonna 2010 oli arkkitehtuurikilpailu Ylläksen Maisematien
varren matkailukylästä. Voittanut ehdotus ja Ylläksen
uusittu yleiskaava olivat alueen suunnittelun pohjana.
Suunnittelualueesta asemakaavoitettiin vuonna 2014
Röhkömukka, jonne tuli 81 loma-asumisen tonttia. Noin
puolet tonteista otettiin myyntiin 2016 ja toiselle puoliskolle
rakennetaan infra ja se tulee myyntiin myöhemmin.
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8.

Edistämme palvelujen helppoa saavutettavuutta ja erityiskohteissa esteettömyyttä. Lisäämme digitaalisten
palveluiden saavutettavuutta.

9.

Palveluja kehittäessämme tunnistamme uudet ja erilaiset asiakasryhmät sekä luonnon mahdollisuudet: hiljaisuus, lähiruoka, hyvinvointi- ja terveysvaikutukset.

10.

Kun kehitämme kävijöiden ohjeistusta, otamme
huomioon omatoimimatkailijat, kansainväliset asiakkaat, palvelujen mobiilikäytön ja vuorovaikutteisuuden.

Esimerkki: Pallas-Ylläs TOBE1 -hanke
Tavoitteena on nostaa Pallas-Yllästunturin
kansallispuistomatkailun tuotteet kansainväliselle
huipputasolle, monipuolistaa, parantaa ja selkeyttää
kansallispuiston matkailutuotteita ja käytön
kestävyyttä kaikkina vuodenaikoina. Tuotteita
ovat yritykset tuotteineen, kansallispuiston
taukopaikat, polut, luonto ja luontokeskukset.

Maastopyörät tunturin laella Ylläksellä. Kuva: Timo Veijalainen, Visit Ylläs

Esimerkki: Kukaksen
maastopyöräreitti
Ylläksellä hieno maastopyöräkokemus Kukastunturin
valloitus. Reitit ovat olemassa ja sinne ohjataan ihmisiä
polkemaan. Tobe1-hankkeessa reitistä tuotetaan
asiakasta palveleva kokonaisuus. Verkossa, tuotekortissa
on hakukoneoptimoitu reittikuvaus, reittiohjeet,
valokuvia, nousu- ja laskumetrit, kulkuaika-arvio ja
nähtävyydet. Lisäksi reittiin on linkitetty palveluita:
pyörävuokraamot, kahvilat ja taukopaikat. Lisäksi
matkailijalle kuvaillaan yötöntä yötä ja kerrotaan
maailman puhtaimman ilman hengittämisestä.
Tuotekorttien löydettävyyttä netissä parannetaan, jotta
matkailijat voivat tutustua niihin jo ennen matkaansa.

11.

Tarjoamme luontomatkailuyrittäjille mahdollisuuksia joko yhteiskäyttöisiin tai omiin reitteihin
ja tukikohtiin. Suunnittelussa otamme huomioon alueen muun
maankäytön, kuten porotalouden. Huomioimme metsästyksen
suunnittelussa erämatkailun.

12.

Lisäämme yhteistyötä kalatalousalueiden kanssa
ehdottamalla kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmiin sopivia vesialueita kalastusmatkailuun.

13.

Ylläpidämme ja parannamme vapaa-ajan moottorikelkkailua, matkailua ja muita elinkeinoja palvelevia maastoliikenneväyliä rakenteineen. Tarkoitus on vähentää
turvallisuusriskejä ja maastoliikenteen haittoja.

14.
15.

Selvitämme mahdollisuuksia vapaan moottorikelkEsimerkki: Kalastusmatkailuun
kailun alueiden perustamiseen.
soveltuvien vesialueiden
L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024
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kalastonhoidolliset tarpeet
Selvitämme kuntien ja muiden yhteistyötahojen
Kun isot kalayksilöt runsastuvat kalastuksen säätelyn
ansiosta, kalastusmatkailu lisää kohteen vetovoimaa.

kanssa mahdollisuuksia yleiseen käyttöön tuleville koiravaljakko- ja pyöräilyreiteille ja muille reiteille. Näin
turvataan ja sovitetaan yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Kuva: Kaisa Siren
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6.
TOIMIMME
ILMASTOVIISAASTI
ENNAKOIDEN

Kuva: Panu Mölsä

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

1.
2.

Laadimme Metsähallituksen koko toiminnan kattavan
ilmasto-ohjelman.

Ilmastomuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen ohjaavat vahvasti kaikkea toimintaamme. Vaalimme ja vahvistamme valtion metsien ja muiden alueiden
hiilinieluja ja -varastoja.

3.

Tiedostamme, että metsistä saatavilla uusiutuvilla
raaka-aineilla ja uusiutuvalla energialla on suuri merkitys fossiilisten vaihtoehtojen korvaajana.

4.

Tunnistamme suojelualueiden merkityksen hiili
varastoina ja pohjoisen lajiston säilymisen turvaajana.
Huolehdimme ekologisten yhteyksien säilymisestä eliölajien
siirtymisen mahdollistamiseksi.

5.

Viemme käytäntöön Ilmastoviisas metsätalous
-hankkeessa laaditun, paikkatietoon perustuvan luokittelun metsien hiilensidonnasta ja -varastoinnista. Kehitämme
uusimpaan tutkimustietoon perustuvia ilmastoviisaita ratkaisuja, muun muassa metsänhoidossa, kuljetuksissa ja luonnonhoidossa. Lisätietoa: www.metsa.fi/ilmastoviisas

Esimerkki: Monikäyttömetsissä puusto
kuviot luokitellaan sen mukaan,
mikä on niiden rooli hiilensidonnan
ja varastoinnin näkökulmasta.

Hiililuokitus puustokuvioittain
1 Vähäinen hiilivarasto
2 Kehittyvä hiilinielu
3 Kehitettävä hiilinielu
4 Karttuva hiilinielu
5 Karttuva hiilivarasto
6 Merkittävä hiilivarasto
7 Pysyvä hiilivarasto

© Metsähallitus 6.3.2019
© Maanmittauslaitos 1/MML/2017
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Taimikko Rovaniemen Rantakivalosta. Kuva: Lauri Karvonen

6.

Huolehdimme nuorten metsien hiilen sidonnasta ja
puuston järeytymisestä taimikonhoidon, metsätuhojen
ehkäisyn ja muiden metsien kasvua ylläpitävien toimien avulla. Teemme taimikonhoitoa 6 800 hehtaaria vuodessa.

Esimerkki: Taimikon kehitys
Metsänuudistusalojen nopea luontainen taimettuminen
tai metsänviljely ovat edellytys sille, että kasvupaikkojen
puuntuotoskyky tulee mahdollisimman hyvin hyödynnettyä
ja hiilensidonta on mahdollisimman tehokasta. Maan
pinnan käsittely yleensä edistää taimettumista ja taimien
alkukehitystä. Metsänuudistamistoimenpiteet valitaan
kasvupaikkaperusteisesti. Havupuutaimikkoa uhkaava
haitallinen lehtipuusto perataan pois tarvittaessa 1–2
metrin pituusvaiheessa. Taimikon harvennus lopulliseen
tavoitetiheyteen (1 600–2 200 taimea hehtaarilla)
tehdään viimeistään neljän metrin keskipituudessa.

7.

Teemme selvityksen vajaapuustoisten nuorten metsien
määrästä, sijainnista ja toimenpidemahdollisuuksista
hiilensidonnan lisäämiseksi.

8.

Hyödynnämme Lapin metsien uudistamisessa jalostettua siemen- ja taimimateriaalia niillä alueilla, mihin sitä
on saatavilla. Jalostetulla siemenmateriaalilla parannamme
metsien puuntuotanto- ja hiilensitomiskykyä.

9.

Puuston kasvun ja hiilinielujen lisäämiseksi lannoitamme
kivennäismaita 900 hehtaaria vuodessa ja turvemaita 400
hehtaaria vuodessa. Turvemaat lannoitamme puutuhkalla.

10.

Erityiskohteissa ja puuntuotannollisesti heikoissa olosuhteissa painotamme metsien hiilivarasto-ominaisuuksia käyttämällä peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja.

Esimerkki: Hiilivarastoa
painottavat erityishakkuut
Metsäkuviot jaetaan metsänkäsittelyluokkiin sen perusteella
liittyykö niiden käsittelyyn rajoitteita esim. muusta
maankäytöstä, monimuotoisuudesta tai virkistyskäytöstä
johtuen. Rajoitteen voimakkuuden perusteella metsäkuvio
siirretään joko kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle tai
sen käsittely on vähäistä. Esimerkiksi luontokohteiden
puusto toimii sellaisenaan pysyvänä hiilivarastona.
Rajoitettu käsittely tarkoittaa pääasiassa peitteisen
metsän kasvatusta. Puustosta poistetaan kerrallaan
vain noin kolmannes ja jäljelle jäävä puusto toimii
hiilivarastona. Kasvatushakkuilla ylläpidetään tai lisätään
puuston kasvua ja samalla myös hiilen sidontaa.
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11.

Puustoltaan keskimääräistä laadukkaammilla ja
tuottokyvyltään hyvillä kasvatuskohteilla varastoimme hiiltä tuottamalla järeää tukkipuuta, josta jalostetuilla
lopputuotteilla voidaan korvata fossiilisia tuotteita.

12.

Ennallistamme suo- ja metsäluontoa monimuotoisuuden lisäämisen ja vesiensuojelun näkökulmasta
ottaen huomioon uusimman tutkimustiedon ennallistamistoimenpiteiden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin.

13.

Puuston kasvun ylläpitämiseksi teemme kunnostusojituksia huolellisesti valituissa kohteissa. Painotamme turvemailla luontaista uudistamista ja peitteisyyttä
ylläpitäviä menetelmiä minimoidaksemme kasvihuonekaasupäästöt.

14.

Kehitämme turvemaiden puunkorjuuta ja muita
menetelmiä heikosti kantavilla mailla siten, että
lisääntyvät turvemaahakkuut kyetään tekemään vesiensuojelun ja lyhenevien talvien ehdoilla.

15.

Kehitämme Lapin metsätieverkostoa, teiden ja siltojen kunnossapitoa noudattaen uutta tieverkkosuunnitelmaa. Uusia teitä rakennetaan 90 kilometriä vuodessa ja
peruskorjataan 150 kilometriä vuodessa seuraavalla viisivuotiskaudella. Näin parannamme varautumista lyheneviin talviin
ja autojen kokonaispainon kasvuun.
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16.

Kehitämme ja tutkimme korkean hyötykuorman
maantiekuljetusten mahdollisuuksia ja raideliikenteen käyttöönottoa puunkuljetuksissa ja otamme oppia
kansainvälisistä kokemuksista.

Esimerkki: Lapin Pendeli
Lapissa puuta kulkee junakiskoilla enemmän kuin
muualla Suomessa. Lapin pendeli tarkoittaa puun
säännöllistä rautatiekuljetusta raakapuuterminaalista
ja tehtaalle. Puutavara kuormataan juniin Pellossa,
Kolarissa, Rovaniemellä ja Kemijärven Patokankaan
terminaalissa. Lyhyiden matkojen ja tehokkaan
suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa. Yrittäjät
kuormaavat keskitetysti vaunut terminaaleissa. Lapin
pendelillä puuta kulkee vuodessa 1,7 miljoonaa
kuutiometriä, joka on 15 prosenttia koko Suomen
vuotuisista raakapuukuljetuksista rautateitse. Määrä
vastaa 30 000 rekkakuormaa. Metsähallitus ja muut
metsäyhtiöt varmistavat puun riittävyyden asemilla, VR
varaa kaluston ja operoi säännöllisesti. Lapin pendeli on
suurin, säännöllisin ja vertaansa vailla oleva raakapuun
kuljetusjärjestelmä Suomessa. Pendeli kehitettiin
90-luvun alussa, kun puun uitto päättyi Lapissa.

Uusia Vectron sähkö
vetureita käytettäessä
junapaino voi olla
2 500 tonnia

Kuva: Metsähallitus, Kaisa Vainio
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Puronieriä on Suomeen
istutettu vieraslaji,
joka valtaa elintilaa ja
ravintoa taimenelta

Kuva: Jyrki Satta

17.

Etsimme tuulivoimaan soveltuvia, muun maankäytön
huomioivia alueita. Kehitämme niille tuulivoimahankkeita ja vuokraamme hankealueet tuulivoiman rakentajille. Tunnistamme aurinko-, geo- ja vesivoiman mahdollisuudet.

18.

Edistämme liikkumisessamme, omissa kiinteistöissämme ja palveluinfrassamme siirtymistä fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Kiinnitämme kaikissa työnteon tavoissa huomiota ilmastovaikutuksiin,
käytämme etäneuvotteluyhteyksiä matkustamisen sijaan ja
kannustamme vähäpäästöisten kulkuneuvojen käyttöön.

19.

Huolehdimme Metsähallitukselle tarpeettomien tai
elinkaarensa lopussa olevien rakennusten purkamisesta. Purettavat rakennukset päätyvät hyötykäyttöön joko
myynnissä, jolloin ostaja siirtää ne uuteen paikkaan tai materiaalien kierrätyksessä: puu haketetaan, betoni ja kivi murskataan, metalli tai muut materiaalit erotetaan kierrätykseen.
Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen keräykseen ja
rakennuspaikat palautuvat metsätalousmaaksi.

20.

Osallistumme erä- ja luontomatkailun tuotekehitykseen pidentääksemme matkailijoiden viipymäaikaa
Lapissa. Kehitämme asiakkaille uudentyyppisiä kalastuskohteita.

Esimerkki: Isoja elämyksiä
Pohjolan kalavesiltä
Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeen tavoitteena
on kasvattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun
maakuntien kalastuksellista vetovoimaa rakentamalla kestävän
kalastuksen mallikohteita. Menetelminä toimivat kalojen
istuttaminen kohdevesistöihin sekä kalastuksen säätely.
Hankkeessa rakennetaan kalavarojen hallintaan ja kestävään
hyödyntämiseen uusi toimintatapa, jonka lähtökohtana on tiivis
yhteistyö Metsähallituksen, osakaskuntien, kalastusalueen ja
tutkimuslaitoksen kesken. Yhteistoimintamalli mahdollistaa
vesien tavoitteellisen kehittämisen esimerkiksi kalastusmatkailun
näkökulmasta. Kiinnostavat kalastuskohteet ja niihin soveltuvat
luvat kasvattavat matkailijan viipymää kyseisessä kohteessa.
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21.

Estämme vieraslajien leviämistä ja tunnistamme,
että ilmastonmuutos lisää aktiivisten toimenpiteiden tarvetta.

22.

Tuemme joukkoliikenteen käyttöä kertomalla omissa kanavissamme niiden aikatauluista ja lisäämme
luontokohteiden saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä
rakentamalla pysäköintimahdollisuuksia.

23.

Kehitämme luonnon virkistyskäytön palveluvarustusta, esimerkiksi houkuttelevia talvikävelyreittejä,
edistämään ulkoilua lihasvoimin.

24.

Edistämme kokeilevaa kulttuuria vähentääksemme ulkotulien ja kamiinoiden puunkulutusta. Kiinnitämme polttopuuhankinnoissa entistä enemmän huomiota
polttopuun laatuun ja lyhyisiin hankintamatkoihin. Viestimme
polttopuun kulutuksen merkityksestä ja edistämme tulipaikattomien kohteiden käyttöä erityisesti kesäulkoilupaikoissa.

25.

Seuraamme ja tuemme uusinta ilmastotutkimusta
ja olemme valmiit hyödyntämään tutkimustietoa
päivittämällä toimintaohjeitamme.

Kuva: Mirva Leppälä
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TOIMINTA
YMPÄRISTÖSSÄ
HAVAITUT
MUUTOKSET
Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yhteistyön toteutukseen
olennaisesti vaikuttavia poliittisia, yhteiskunnallisia,
lainsäädännöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia
ja luonnonympäristöön liittyviä tekijöitä. Lapin
luonnonvarasuunnitelman prosessissa todettiin seuraavia
toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä.

Kuva: Jonne Vaahtera
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YHTEISSUUNNITTELUSSA TODETUT
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
ILMASTONMUUTOS

LUONNONVARAT

• Metsien kasvu kiihtyy.
• Metsätuhot lisääntyvät.

• Luonnonvarojen kysyntä kasvaa, kilpailu luonnonvaroista ja
maankäytöstä lisääntyy.

• Hiilitaseen hallinta.

• Biotalous, puun moninainen käyttö kasvaa.

• Kaivosteollisuus lisääntyy.

• Rajapinnoille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

• Infran ongelmat lisääntyvät routakauden lyhentyessä.

• Luonnonvarojen riittävyys.

• Luonnon monimuotoisuus vähenee, luonto yksipuolistuu.

• Luontoarvot vaarassa, konfliktit luonnonvaroista voivat lisääntyä.

• Paine siirtyä fossiilisista raaka-aineista uusiutuvaan
energiantuotantoon kasvaa.

• Vesiensuojelu ja puhtaan veden saatavuus korostuvat.
• Lapin rooli raaka-ainevarastona lisääntyy.

• Huomio kiinnittyy liikkumisen päästöihin ja matkailun
kestävyyteen.
• Äärimmäiset sääilmiöt ja niiden vaikutus
elinkinonharjoittamiseen lisääntyy.
• Lumen epävarmuus.

KANSAINVÄLISTYMINEN
• Mahdollisuus uusille tuotteille ja markkinoille kasvaa.
• Raaka-aineiden kysyntä kasvaa.
• Tietoisuus Suomen luonnon kauneudesta kasvaa.

YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET
• Tietoisuus kestävän kehityksen merkityksestä kasvaa.
• Luonnon merkitys kasvaa.

• Luontomatkailun kasvu mahdollistuu.
• Paikallinen päätöksenteko vähenee.
• Lapin matkailun kasvu tuo tuloja paikallisille.

• Luonnontuotteiden kysyntä kasvaa.

• Lappi hyötyy kansainvälisistä matkailun trendeistä,
jotka ovat turvallisuus, puhdas luonto ja aitous.

• Lapin rooli terveyden, hyvinvoinnin ja hiljaisuuden
mahdollistajana lisääntyy.

• Massaturismi/luontomatkailu.

• Kestävyysvaje.
• Kiertotalouden mahdollisuudet on huomioitava.
• Teollisuudesta siirrytään palveluihin.

• Kansainvälisten toimijoiden lisääntyminen.
• Ilmastonmuutos ja Lapin matkailun kestävyys.
• Rajayhteistyö lisääntyy.

• Metsien virkistyskäytön kysyntä kasva.
• Luonnosta saatetaan vieraantua.
• Kaupungistuminen ja keskittyminen lisääntyvät.

TEKNOLOGIA JA SEN KEHITTYMINEN

• Työvoimapula, työn kausiluonteisuus.

• Digitalisaatio etenee ja avoimen tiedon käyttö helpottuu.

• Poliittinen epävarmuus, geopoliittiset riskit, ääriliikkeet
lisääntyvät.

• Tekoälyn monipuolinen käyttö tuo uusia mahdollisuuksia
liiketoimiin.

• Konfliktien riski kasvaa.

• Painopaperin määrän tarve laskee.
• Kuluttajapakkauskartongin kulutus kasvaa.
• Tutkimustiedon hyödyntämisen tarve lisääntyy.

BIOTALOUDEN MERKITYKSEN KASVU
• Puun käyttö lisääntyy Suomessa.
• Fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvalla kotimaisella
puupohjaisilla tuotteilla.
• Suomen vesiluontovaroja hyödynnetään kokonaisvaltaisemmin.

• Liikenne sähköistyy.
• Energiantuotanto hajaantuu ja monipuolistuu.
• Jäämerenrata mahdollisesti toteutuu.

• Kiinnostus luontomatkailuun kasvaa.

TEOLLISUUDEN KASVU

• Luonnon tarjoamien aineellisten ja aineettomien palveluiden
merkitys kasvaa.

• Metsäteollisuuden kapasiteetti kasvaa.

• Uusien liiketoimintojen mahdollisuudet tunnistetaan,
esim. monipuolisempi luonnontuotteiden hyödyntäminen,
lääketeollisuus.

• Kysyntä kasvaa.

• Luo uusia elinkeinoja alueelle.

• Elinvoimaisuus alueella lisääntyy.
• Kaivosteollisuus kasvaa, mineraalien käyttö lisääntyy.
• Yhteensovittaminen voi olla haastavampaa.
• Huoli ympäristöstä ja luonnonvaroista lisääntyy.
• Huomio vesien suojelusta korostuu.
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METSÄHALLITUKSEN
TUNNISTAMAT MUUTOKSET
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2019
• Ilmastonmuutokseen hillintä ja siihen sopeutuminen.
• Puun kysynnän kasvu jatkuu.
• Kiinnostus metsäsijoittamiseen on lisääntynyt.
• M
 atkailun kasvu jatkuu Lapissa: kansainvälisten
asiakkaiden määrän kasvaa, matkailurakentaminen
lisääntyy ja leviää uusille alueille.
• Kansallispuistojen kävijämäärät lisääntyvät jyrkästi.
• Luontopalvelujen resurssipula suhteessa
käyttäjämääriin ja alueisiin.
• M
 arjateollisuuden kasvu, kiinnostus
luonnontuotteisiin kasvaa.
• Valtion kiinteistöjen hallinnansiirtoja Metsähallitukselle.
• M
 atkailurakentamiseen suunnattujen
tonttien kysyntä lisääntyy.
• Uusien reittien tarve kasvaa.
• Malminetsinnän ja suunniteltujen
kaivoshankkeiden uusi nousu.
• Tuulivoimahankkeiden lisääntyminen.
• Poronhoidon maankäyttö odotukset.
• Maankäytön yhteensovittamisen tarve korostuu
ja riski yhteentörmäyksille lisääntyy.
• Vesiensuojelun merkitys kasvaa ja puhtaan
veden saatavuus tulee turvata.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
TUNNISTETUT RISKIT
• Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysyntä ja hinnat
määräytyvät maailmanmarkkinoilla, mikä vaikuttaa
kotimaan metsäteollisuuden tuotantoon ja vientiin.
• Puun ja kiinteistöjen hintojen ja menekin kehitys.
• M
 etsätalouskäytössä olevien maa-alueiden määrän ja
laadun säilyminen tavoitteiden edellyttämällä tasolla.
• Luontopalvelujen tehtävien ja rahoituksen tasapaino.
• Luonnonolosuhteet ja tietojärjestelmien
toimintaan liittyvät epävarmuudet.
• Lapin matkailun kestävyys.
• Jokikalastuksen säilymisen edellytykset.
• Uusien tuotteiden ja palvelujen
kehittämisen tuloksellisuus.
• Kansainväliset poliittiset päätökset ja poliittinen tahtotila.
• Metsähallituksen toiminnan arvotuksen
ja maineen säilyminen.

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

57

UUDEN
SUUNNITELMAN
LÄHTÖTILANNE JA
SEURANTA
Uusi suunnitelmakausi kattaa vuodet 2019–2024. Suunnittelualue
käsittää Lapissa sijaitsevat valtion omistamat maa- ja vesialueet,
pois lukien saamelaisten kotiseutualueen. Nykyinen suunnittelualue
poikkeaa edellisestä suunnitelmakaudesta, joten vertailu edellisen
suunnitelmakauden tietoihin ei ole mahdollista.
Luonnonvarasuunnitelman toteutumista ja luonnonvarojen kestävää
käyttöä seurataan Metsähallituksen toiminnan vaikuttavuutta
kuvaavan mittariston avulla. Mittaritiedot kerätään valtio-omistajan,
asiakkaiden ja sidosryhmien toiminnan näkökulmista. Lähtötilanne
lasketaan suunnitelmakauden alkua edeltävältä vuodelta.
Suunnitelman etenemistä seurataan pääosin vuosittain. Joistakin
mittareista kerätään tiedot kerran suunnitelmakauden aikana.

Kuva: Seija Olkkonen

58

TOIMINNAN MITTARIT
Maa- ja vesialueet
KÄYTTÖMUOTO
Monikäyttömetsätalouden alueet

HA

%

1 284 000

39,0

Rajoitettu metsätalouskäyttö

148 400

4,5

Metsätalous käytön ulkopuolella

976 700

29,7

Erämaa-alueet
Suojelu- ja suojeluohjelma-alueet
YHTEENSÄ

92 200

2,8

788 000

24,0

3 289 300

Virkistyskäytön ja matkailun alueet monikäyttömetsissä sisältyvät rajoitetun metsätalouskäytön lukuihin.
Vesiensuojelualueet

25 498

12,1

Yleisiä vesialueita

96 414

45,9

Muut vesialueet

88 088

41,9

3 289 300

98,6

210 000

6,3

Maa-alueet
Vesialueet
YHTEENSÄ

3 337 466

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet Lapin suunnittelualueella. Metsähallituksen hallinnassa oleva kokonaismaaala suunnittelualueella on 3 289 300 hehtaaria. Kokonaisvesiala suunnittelualueella on 210 000 hehtaaria. Lähde: Metsähallituksen
paikkatietoaineisto.

Metsävarojen kehitys monikäyttömetsissä
PUUSTON TILAVUUS IKÄLUOKITTAIN METSÄMAALLA*, 2018

METSIEN IKÄRAKENNE
METSÄMAALLA, 2018

M3

%

2 001

0,0

Aukeat

291 113

0,3

Uudistamisvaihe

626 721

0,6

1–20

21–40

9 812 483

9,5

21–40

200 254

12,6

41–60

24 230 370

23,5

41–60

335 565

21,2

61–80

27 701 835

26,9

61–80

350 817

22,1

81–100

16 323 459

15,8

81–100

198 435

12,5

101–120

6 478 306

6,3

101–120

74 410

4,7

121–140

4 288 413

4,2

121–140

44 802

2,8

141–160

32 802

2,1

141–160

3 142 447

3,0

161–180

28 081

1,8

161–180

2 625 611

2,5

181–200

25 548

1,6

181–200

2 296 381

2,2

201–

64 383

4,1

1 584 076

100,0

Aukeat
Uudistusvaihe
1–20

201–
YHTEENSÄ

5 282 775

5,1

103 101 915

100,0

Puuston tilavuus metsämaalla eri ikäluokissa monikäyttömetsien
metsämaalla vuonna 2018, m3. Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.
*Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun
mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston
keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha,
kitumaalla 0,1–1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.

YHTEENSÄ

HA

%

69 483

4,4

17 827

1,1

141 669

8,9

Metsien ikärakenne suunnittelualueella eri ikäluokissa
monikäyttömetsien metsämaalla* vuonna 2018, ha.
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.
M3/V
Puuston kokonaiskasvu

4 245 000

Puuston kokonaispoistuma
(sis.luonnonpoistuman)

2 075 000

joista hakkuumäärä

1 763 000

Puuston vuotuinen kokonaiskasvu, kokonaispoistuma ja
hakkuumäärä suunnittelualueella vuonna 2018, m3/v.
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.
*Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun
mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston
keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha,
kitumaalla 0,1–1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.
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Puusto monikäyttömetsissä on pinta-alaltaan suurimmaksi osaksi 40–80-vuotiasta kasvatusmetsää (43 %). Puuston
tilavuudesta yli puolet sijoittuu näihin ikäluokkiin. Uudistamisvaiheessa olevia metsiä ja taimikoita on 14 prosenttia
pinta-alasta. Yli 100-vuotiaita metsiä on 18 prosenttia, joihin
sisältyvät suurelta osin myös metsänkäsittelyn ulkopuolella
jäävät luontokohteet. Puustorakenteesta johtuen metsien kasvu on suuri noin 4,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli se
on kaksinkertainen puuston kokonaispoistumaan verrattuna.
Kokonaispoistumasta (noin 2,1 miljoonaa kuutiometriä) hakkuukertymä on noin 1,8 miljoonaa kuutiometriä ja loput ovat
luonnonpoistumaa. Täten suunnittelualueen metsät ovat tällä
hetkellä suuri hiilinielu. Suuri puuston kasvu antaa tulevaisuudessa myös mahdollisuudet kohoaviin hakkuumääriin ja
puun tarjontaan.
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Metsähallituksen puusta saatava
tuotannon bruttoarvo ja viennin arvo
METSÄHALLITUKSEN PUUSTA SAATAVA
TUOTANNON BRUTTOARVO JA VIENNIN ARVO

2017

Tuotannon bruttoarvo, €/m3

291,0

Viennin arvo, €/m

165,0

3

Tuotannon bruttoarvo, milj. €

461,0

Viennin arvo, milj. €

261,0

Metsähallituksen suunnittelualueen puusta saatava tuotannon
bruttoarvo ja viennin arvo vuonna 2017, € ja €/m3. Laskenta perustuu Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun
tietojen yhdistämiseen Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnan
ja talouden seurannasta saataviin tietoihin.

Metsähallituksen puunkorjuulla ja toimituksilla on suoria työllisyysvaikutuksia. Tämän lisäksi toiminnalla on välillisiä kerrannaisvaikutuksia kansantalouteen ja vientituloihin. Suunnittelualueelta korjatun puun viennin arvo vuonna 2017 oli 165
euroa kuutiometriltä ja tuotti vientituloja 261 miljoonaa euroa. Puuhun perustuva tuotannon bruttoarvo oli samana vuonna 461 miljoonaa euroa eli 291 euroa kuutiometriltä.

104-tonnisella ”Jätillä” on
poikkeuslupa liikennöidä
vuoden 2019 loppuun
Kuva: Ari Siekkinen
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Pohjois-Suomen
aarniometsissä
korostuu laho
puiden merkitys

Kuva: Lauri Karvonen

Monimuotoisuuden kehitys
Metsähallitus seuraa hallinnassaan olevilta ja yksityisiltä
suojelualueilta Natura 2000 -luontotyyppien tilan kehitystä.
Luontotyyppikohtaiset pinta-alat ja edustavuusarvot on esitetty liitteenä 5 olevassa taulukossa.
Metsien rakennepiirteistä kuolleen puun eli lahopuun määrä
on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeä. Suomen

metsälajistosta noin neljännes, noin 4000 lajia, on suoraan
tai välillisesti riippuvaisia lahopuusta. Monikäyttömetisen pitkän aikavälin lahopuutavoite on 10 kuutiometriä hehtaarilla.
Tällä hetkellä Metsähallituksen monikäyttömetsien rajoitetun
käytön kohteissa on Lapissa lahopuuta keskimäärin 7,8 kuutiometriä hehtaarilla. Lapin suojelualueilla lahopuumäärä on 9,5
kuutiometriä hehtaarilla. Uusien ympäristöohjeiden mukaan
kaikki kuollut puu jätetään hakkuissa korjaamatta ja lahopuun
määrän voidaan odottaa jatkossa lisääntyvän.

MONIMUOTOISUUDEN KEHITYS
Natura–maaluontotyyppien edustavuus ja luonnontilaisuus (Natura-alueet)

2017
3,89

Natura-maaluontotyyppien edustavuus ja luonnontilaisuus. Vaikuttavuusindeksin arvo lasketaan luontotyyppikohtaisten edustavuus- ja
luonnontilaisuusarvojen keskiarvona painottamatta pinta-alaa, jolloin myös luontaisesti pienipinta-alaisten luontotyyppien tila tulee huomioiduksi. Mittari kuvaa Natura 2000 -maaluontotyyppien tilan edistymistä suojelualueilla seuraamalla edustavuus/luonnontilaisuusarvon
kehittymistä vuosittain. Lähde: Valtakunnan metsien inventointi.

LAHOPUUN MÄÄRÄ, M 3/HA, LAPPI
Muut metsänomistajat

YHTEENSÄ
4,0

Metsähallituksen monikäyttömetsät

7,8

Metsähallituksen monikäyttömetsät, rajoitettu käyttö

9,5

Metsähallituksen suojelualueet

26,0

Metsähallituksen metsämaa

12,6

Lahopuun määrä suunnittelualueella. Lähde: Valtakunnan metsien inventointi 11 ja 12, vuodet 2013–2017.
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Säästöpuuna
suositaan erityisesti
järeää haapaa

Kuva: Jari Salonen

Järeän haavan määrä valtion mailla on nousussa. Monikäyttömetsien rajoitetun käytön kohteissa ja suojelualueilla järeää
haapaa on enemmän kuin tavanomaisissa monikäyttömetsissä. Monikäyttömetsissä haapaa on keskimäärin vähemmän jo
osaksi siksi, että valtion maat sijaitsevat keskimääräistä karummilla alueilla. Järeää haapaa sisältävät, ja näin monimuotoisuuden kannalta parhaimmat kohteet on myös valikoitu
monikäyttömetsien luontokohteiksi ja suojelualueiksi. Järeää
haapaa suositaan erityisesti säästöpuuna.

esiintymistä. Yhteydet muodostuvat ekologisista käytävistä ja
askelkivistä. Lisäksi metson soidinpaikoilla säilytetään metsän
peitteisyys, jolloin nekin toimivat osaltaan ekologisina yhteyksinä.

Ekologisen verkoston kytkeytyneisyys

Ekologisen verkoston kytkeytyneisyys kuvaa alueen saavutettavuutta lajin näkökulmasta. Mitä lähempänä lajille sopiva
elinympäristölaikku sijaitsee, sitä todennäköisempää on lajin
onnistunut leviäminen uudelle alueelle. Kytkeytyvyysanalyysissa kriteerinä käytettiin neljää eri etäisyyttä: 200 m, 500 m,
2000 m ja 5000 m. Kun laikut edellä mainittuihin etäisyyksiin
laajennettuna leikkaavat toisiaan, kyseisten kohteiden tulkitaan kytkeytyvän toisiinsa.

Ekologisella verkostolla tarkoitetaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle jätettävien tai varovaisesti käsiteltävien kohteiden
verkostoa, jonka tavoitteena on ylläpitää alueelle ominaisia arvokkaita elinympäristöjä ja niiden osin vaateliastakin lajistoa.
Maisematasolla verkostoon kuuluvat ytimet, ekologiset yhteydet ja tukialueet. Myös virkistyskäyttö- ja maisemakohteet
toimivat ekologisen verkoston tukena. Ekologisen verkoston
ytimet koostuvat kohteista, jotka on määritelty metsätaloustoimien ulkopuolelle. Näitä ovat lakisääteiset suojelualueet,
suojeluohjelma-alueet, Metsähallituksen suojelumetsät sekä
valtaosa tärkeistä elinympäristöistä ja uhanalaisista lajien

Ekologisten yhteyksien tarkoituksena on ylläpitää tai parantaa
eliölajien leviämismahdollisuuksia. Niiden avulla helpotetaan
esimerkiksi vanhojen metsien ja metsäpeitteisyyttä vaativan
eliölajiston leviämistä.

Metsähallituksen monikäyttömetsissä sijaitsevat ekologisesti
tärkeimmät luontokohteet, kuten aarniometsät, rehevät suot
ja pienvesien lähiympäristöt, rajataan metsätalouden ulkopuolelle.

JÄREÄN HAAVAN MÄÄRÄN KEHITYS, M 3/HA, LAPPI

YHTEENSÄ

Muut metsänomistajat

0,06

Metsähallituksen monikäyttömetsät

0,08

Metsähallituksen monikäyttömetsät, rajoitettu käyttö

0,71

Metsähallituksen suojelualueet
Metsähallituksen metsämaa
Järeän haavan määrä suunnittelualueella. Lähde: Valtakunnan metsien inventointi 11 ja 12, vuodet 2013–2017.

0,2
0,19

Retkeilijöitä Pyhän Isokurussa. Kuva: Tatiana Yakovleva
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Lapin kansallispuistojen
kävijät ovat tyytyväisiä
ja onnellisia

Asiakastyytyväisyys
Asiakkaita koskevan toiminnan mittarit
Suunnittelualueelta korjattu puumäärä oli vuonna 2018 noin
1 763 000 kuutiometriä. (Metsähallituksen kirjanpitoaineisto). Vähennettäessä puutavaravarastoja asiakkaille toimitettiin kuitenkin jonkin verran tätä enemmän puuta. Kuitupuu
toimitetaan suunnittelualueelta pääosin Kemissä sijaitseviin
jalostuslaitoksiin. Kuitupuu on pääosin havukuitua. Kemiin
toimitetaan myös järeää sahapuuta. Sahapuuta toimitetaan
myös muualla Lapissa sijaitseville sahalaitoksille etenkin
Kemijärven uudelle sahalle, jonka tarvitsema puuraaka-aine
vastaa hyvin suunnittelualueelta toimitettavaa puutavaraa.
Lisäksi erilaista sahapuuta toimitetaan Koillismaalla sijaitseville sahoille. Suunnittelualueen metsien puustorakenteesta ja
hakkuiden kohdentumisesta johtuen hyvin järeän mäntytukin
suhteellinen osuus on pienentynyt. Toisaalta toimitetun pikku
tukin määrä on viime vuosina kasvanut.

Suojelu- ja retkeilyalueiden asiakastyytyväisyyttä seurataan
luontokeskuksissa kerättävän jatkuvan palautteen kautta sekä
muutaman vuoden välein merkittävillä käyntikohteilla toteutettavien kävijä- ja asiakastutkimusten avulla. Metsästäjien
asiakastyytyväisyys lasketaan Riistatalouden suunnittelu- ja
seurantajärjestelmän palautteesta. Kalastajien tulokset tulevat Kalatalouden seuranta- ja suunnittelujärjestelmän kautta.
Metsätalouden asiakkaille suunnattu kysely tehdään kahden
vuoden välein.
ASIAKASTYYTYVÄISYYS

2017

2018
4,26

Suojelu- ja retkeilyalueiden kävijät

4,31

Metsästäjät

3,60

Kalastajat

3,70

Metsätalouden asiakkaat

4,19

Suojelu- ja retkeilyaluekävijöiden, kalastajien ja metsästäjien
asiakastyytyväisyys Lapin suunnittelualueen valtion maa- ja
vesialueilla vuonna 2018 sekä Metsätalouden valtakunnallinen
asiakastyytyväisyys vuonna 2018, asteikolla 1–5. Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä, Riistatalouden suunnitteluja
seurantajärjestelmä RSSJ, Kalastuksen suunnittelu- ja seuranta
järjestelmä KSSJ ja Metsätalouden asiakaskysely.
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Kuva: Kari Leo

Käyntimäärät
Suojelu- ja retkeilyalueet ja monikäyttömetsät tuottavat monipuolista hyötyä virkistys- ja matkailukäytössä. Hyötyjä arvioidaan muun muassa seuraamalla alueiden käyntimääriä.
SUOJELU - JA RETKEILYALUEIDEN JA MONIKÄYTTÖMETSIEN KÄYNTIM ÄÄRÄ
Kansallispuistojen*
Retkeilyalueiden (Napapiirin retkeilyalue)

2018
768 344
92 612

Muut suojelukohteet

510 000

Monikäyttömetsien käyntimäärä**

900 000

YHTEENSÄ

2 270 956

Suojelu- ja retkeilyalueiden ja monikäyttömetsien käyntimäärät 2018. Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä.
*Tuloksiin on laskettu mukaan seuraavat alueet: Oulangan kansallispuisto 30 %, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 80 %, Perämeren kansallispuisto 100 %, Pyhä-Luoston kansallispuisto 100 %, Riisitunturin kansallispuisto 100 %, Syötteen kansallispuisto 20 %, Urho Kekkosen
kansallispuisto 20 %, Napapiirin retkeilyalue 100 % ja Sallan luonnonsuojelualue 100 %.
**Arvio keskimääräisen metsätiellä tapahtuvan ajoneuvoliikenteen mukaan.

SUUNNITTELUALUEEN LUONTOKESKUSTEN KÄYNTIMÄÄRÄT

2018

Pyhä–Luoston luontokeskus Naava

129 500

Yllästunturin luontokeskus Kellokas

93 100

Pallastunturin luontokeskus

49 500

Savukosken opastuskeskus Korvatunturi
Pilke-talo, Rovaniemi

4 300
62 400
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Loma-asunto hiihtokeskuksen
läheisyydessä kiinnostaa
edelleen kotimaisia ja
kansainvälisiä asiakkaita

Kuva: Paula Pekkinen

Luovutetut tontit
Myydyt ja vuokratut tontit ja maa-alueet
Vuonna 2018 suunnittelualueelta on myyty 29 tonttia ja vuokrattu 19 tonttia. Tonttien luovutusmäärät loma-asumiseen tarkoitetuissa matkailukeskus- ja rantatonteissa ovat pysyneet
viime vuosina lähes vakiona. Kysyntää on ollut eniten isojen
asutuskeskuksien lähistöllä sekä isojen vesistöjen rannoilla.
Myös uudet myyntiin tulleet kaavakohteet lisäsivät kuluttajien
mielenkiintoa. Liikerakentamiseen tarkoitettujen tonttien kysyntä oli aiemmin vaisua, mutta nousi huimasti vuonna 2018
matkailun kasvun seurauksena. Joillakin alueilla valmiiden
kaavatonttien puute jopa hidasti matkailurakentamista.
Suunnittelualueella on vuonna 2018 myyty maa-alueita 166
hehtaaria ja ostettu 494 hehtaaria. Myydystä pinta-alasta yli
puolet muodostuu Kittilän Suurikuusikon kaivoksen lisäalueen

myynnistä Agnico Eagle Finland Oy:lle. Muutoin luovutetut
hehtaarimäärät ovat kauppaa kohden olleet varsin pieniä, kaavoittamattomillakin alueilla keskimäärin alle kuusi hehtaaria.
Luonnonsuojelukäyttöön hankittiin 17 hehtaaria, Puolustusvoimien käyttöön Rovajärven harjoitusalueen sisällä olevia
yksityismaita ostettiin 76 hehtaaria ja muut ostot olivat metsäpalstoja Länsi- ja Etelä-Lapista.
Vuonna 2018 suunnittelualueelta toimitettiin puuta energiantuotantoon 135 GWh. Merkittävä energiapuun korjuualue on
puolustusvoimilla vuokralla oleva Rovajärven harjoitusalue,
josta toimitetaan vuosittain energialaitoksille noin 10 000
kuutiometriä maalialueen sirpalepuuta, joka ei kelpaa ainespuuksi.

TUOTETUN ENERGIAN MÄÄRÄ

2017

2018

Puu, GWh

150,0

135,0

Tuulivoima, GWh, tuotanto on laskettu käyttäen tariffimaksatuspäätöksiä ja keskimääräisiä
tuotantoja

231,0

*

Turve, GWh, turvetuottajien ilmoittamat tuotantomäärät (m3) muunnettu energian määräksi.

100,0

240,9

Tuotettu energia suunnittelualueella vuonna 2017/2018, GWh. Tuulivoimatuotanto on laskettu käyttäen tariffimaksatuspäätöksiä ja keskimääräisiä tuotantoja. Turvetuottajien ilmoittamat tuotantomäärät (m3) on muunnettu energian määräksi.
*Vuoden 2018 tariffipäätökset saatavilla vasta luonnonvarasuunnitelman julkistamisen jälkeen.
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Vuonna 2017 tuulivoimalla tuotettiin energiaa 231 GWh.
Toiminnassa olevat tuulipuistot ovat vuonna 2015 käyttöön
otetut Sodankylässä sijaitseva Joukhaisselkä ja Sodankylän ja
Kittilän alueilla sijaitseva Kuolavaara-Keulakkopää, pari vuotta
sitten uudet voimalat saanut Kemin Ajoksen tuulipuisto sekä
Oloksen parikymmentä vuotta vanha tuulipuisto.
Turpeen tuotantoluvuissa näkyy selkeästi kyseisen kesän sääolojen vaikutus. Sateisena kesänä 2017 tuotantoa oli vain 100
GWh ja vuoden 2018 kuiva ja lämmin tuotantokausi nosti lukeman yli kaksinkertaiseksi 241 GWh:iin. Tuotannosta valtaosa
tuli Simon (45 %) ja Tervolan (40 %) alueilta, Sodankylässä
tuotettiin kymmenen prosenttia ja Rovaniemellä viisi prosenttia. Runsassoisen Ranuan alhaista lukemaa (alle 1 %) selittää
se, että isoja tuotantoalueita on aikanaan myyty tuottajille ja
tuotantoalueita on paljon myös perustettu yksityismaille, joten
Metsähallitukselta vuokralla olevia tuotantoalueita on vain
yksi. Metsähallituksen soilla Lapissa tuotetaan jyrsinturvetta.

Malminetsintä ja kaivostoiminta
Malminetsinnällä ja kaivostoiminnalla on suuria aluetaloudellisia vaikutuksia Lapin suunnittelualueella. Nykymuotoinen ja
laajuinen kustannustehokas malminetsintä on mahdollista
Metsähallituksen hyvän metsäautotieverkoston avulla, lisäksi
hyvänä apuna on Metsähallituksen paikkatietoaineisto, esimerkiksi retkikartta.fi.
Valtion mailla on Lapissa malminetsintää, kaivostoimintaa
ja kullanhuuhdontaa. Pääosa kullanhuuhdonnasta sijoittuu
Sodankylästä pohjoiseen olevalle alueelle, Lapin luonnon
varasuunnitelman alueella oli vain kaksi kullanhuuhdontalupaa vuonna 2018. Malminetsinnässä varausalueet ovat suuria,
malminetsintälupaa haettaessa alueet ovat jo tarkentuneet
pienemmiksi alueiksi. Pääosa malminetsinnästä keskittyy Kittilä-Sodankylä akselille niin kutsutulle Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeelle. Malminetsintää tekee parisenkymmentä yhtiötä
Lapissa monikäyttömetsissä ja suojelualueilla. Toimivia kaivoksia on Lapin suunnittelualueella kolme (Elijärvi, Suurikuusikko
ja Kevitsa), joista yksi sijaitsee osittain valtionmailla.

KAIVOSTOIMINTA, MALMINE TSINTÄ JA KULLANHUUHDONTA LAPIN LUONNONVARASUUNNITELMAN ALUEELLA
HA

KPL

Kullanhuuhdonta
Alueyksikkö
Lappi, MT

8,3

2

Lappi, MT

69 562,00

227

Lappi, LP

9 004,20

62

Lappi, MT

10 503,70

254

Lappi, LP

72,1

7

Malminetsintälupa
Alueyksikkö

Valtaus (vanhan kaivoslain mukaisia - poistuvia)
Alueyksikkö

Kaivospiiri
Alueyksikkö
Lappi, MT

2 812,70

20

Lappi, LP

40,5

14

Kullanhuuhdonta- ja malminetsintäluvat sekä valtaukset ja kaivospiirit vuonna 2018, ha. Valtaukset ovat vanhan kaivoslain mukaisia malmin
etsintäalueita, joista suurin osa muuttuu malminetsintäluviksi vuoden 2019 aikana.
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Metsätalouden tiestö
Metsätalouden tiestö on mitoitettu ja rakennettu kannattavan metsätalouden harjoittamisen turvaamiseen. Myös tiestön kunnossapito painottuu metsätalouden tarpeisiin. Niistä
tärkein on puutavaran kuljetusten hoitaminen kustannustehokkaasti ja ympärivuotisesti. Metsätiestöllä on myös runsasta
virkistyskäyttöä sekä lisäksi sillä on paikallista merkitystä eri
elinkeinojen kannalta. Lapin luonnonvarasuunnitelman aikana
tehtyjen kyselyiden ja mittausten mukaan suunnittelualueen
metsäteillä raskaan liikenteen osuus kokonaisliikennemäärästä on noin 14 prosenttia. Kevyen liikenteen osuus on puolestaan noin 86 prosenttia.

Metsätieurakka Ylikuohunki-Isopalo
tieosuudella Etelä-Lapissa.

Kevyen liikenteen suurin käyttäjäryhmä olivat metsien virkistyskäyttäjät, joiden käyntimäärän luotettava arviointi on
vaikeaa. Metsäteiden käytön selvityksen perusteella Lapin
metsäautoteillä kevyellä ajoneuvolla liikkuvista 10 prosenttia
ilmoitti käyntiperusteeksi elinkeinon harjoittamisen. Elinkeinon vuoksi metsäteitä käyttävät käyvät metsäteillä keskimäärin 141 kertaa vuodessa, harrastusten vuoksi metsäteitä käyttäneet kävivät metsäteillä keskimäärin 47 kertaa vuodessa.
Metsäteiden virkistyskäytöstä yleisimpiä aktiviteetteja olivat
luonnontuotteiden keräys, kalastus, retkeily sekä lenkkeily.
Tärkeimpiä puolestaan olivat metsästykseen, kalastukseen,
luonnontuotteiden keräilyyn ja retkeilyyn liittyvät aktiviteetit.

TIESTÖN MÄÄRÄ ( PITUUS TIELUOKITTAIN ), KM

2017

Runkotie

2277

Aluetie

4719

Varsitie

4211

Osakkuustie

5466

YHTEENSÄ

16 673

Tiestön pituus suunnittelualueella tieluokittain vuonna 2017, km.*
Lähde: Metsähallituksen paikkatietojärjestelmä.
*Tietietojen ajantasaistamisen vuoksi tieluokittaisia kilometri
vaihteluita ilmenee jonkin verran, mikä selittää eroja aikaisempiin
lukuihin.

TIESTÖN HOITOON KÄYTETTY RAHA, €/VUOSI

Silta ennen ja jälkeen korjauksen.

2017

Rakentaminen ja peruskorjaus (sisältää sillan
rakennuksen ja maa-ainekset)

2 866 000

Tienhoito

2 000 000

Osakkuustiet

446 000

YHTEENSÄ

5 312 000

Tiestön hoitoon käytetty rahamäärä suunnittelualueella vuonna
2017, euroa. Lähde: Metsähallituksen budjettiraportointi.

Kuvat: Arvo Olli
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14 %

Kevyt liikenne

86 %

Raskas liikenne

Kevyen ja raskaan liikenteen osuudet metsäteiden käytöstä.
Lähde: Lapin luonnonvarasuunnittelun yleisökysely 2018,
Metsätalouden tiestöselvitys 2018.

4%

5 000–9 999 km

19 %

5%

10 000–32 000 km

1 000–4 999 km

14 %

500–999 km

29 %

0–100 km

29 %

101–499 km

Arvio metsäteillä ajetusta kilometrimääristä viimeisen 12
kuukauden aikana. Lähde: Lapin luonnonvarasuunnitelman
yleisökysely ja tiestöselvitys.

Kuva: Heikki Sulander, Rinkkaputki.com
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Luonto lisää kyselyiden
mukaan fyysistä, psyykkistä
ja sosiaalista hyvinvointiaan
merkittävästi
Kuva: Metsähallitus

Terveyshyödyt

Rahallisen arvon arvioinnissa yhden käyntikerran
verrokkeina olivat:

Metsähallitus selvittää käyttäjien kokemia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia osana kohteilla tehtäviä kävijätutkimuksia ja
selvityksiä. Kaikki suunnittelualueen suojelu- ja retkeilyalueilla
liikkuneet kokivat käynnin lisänneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan merkittävästi.
Kansalaiset arvioivat Lapin luonnonvarasuunnitelman yleisökyselyssä kokemansa terveys- ja hyvinvointivaikutukset
rahassa mitattuna valtion mailla ja vesillä liikkuessaan yhden
kerran aikana keskiarvona 513 euron arvoiseksi. Yhden käynnin rahallisen arvon mediaani on 150 euroa. Arviot vaihtelivat
muutamasta eurosta tuhansiin euroihin asti. Noin 36 prosenttia arvioi rahallisen arvoin alle 100 euron arvoiseksi.
TERVEYSHYÖDYT

2017

Metsästäjät*

4,5

Kalastajat*

4,3

Kansallispuisto- ja retkeilyaluekävijät

4,2

Kalastajat

4,3

Metsästäjät

4,5

• kaupallisiin hyvinvointipalveluihin ja
-tuotteisiin (kuntosalikäynti 10 €, kylpyläkäynti
20 €, hieronta 60 min 50 €, hemmottelupäivä
kylpylässä erilaisilla hoidoilla 200 €),
• erilaisiin kulttuuripalveluihin (elokuva
lippu 13 €, konserttilippu 100 €) tai
• matkoihin (kotimaan matka 500 €,
ulkomaan matka 2 000 €).

15 %

yli 1 000 €

36 %
alle 100 €

20 %

50–1 000 €

Vastaajien arvio monikäyttömetsien terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Lähde: Lapin
luonnonvarasuunnittelun
yleisökysely 2018.

29 %

100–499 €

Koetut terveys- ja hyvinvointivaikutukset Lapin valtion maa- ja vesialueilla vuonna 2017*, asteikolla 1–5, jossa yksi kuvaa, ettei käynti lisännyt
lainkaan koettua hyvinvointia ja viisi, että käynti lisäsi erittäin paljon koettua hyvinvointia. Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä,
Metsätalouden tiestöselvitys.
*Kalastajien ja metsästäjien osalta lasketaan painotettu valtakunnallinen keskiarvo perustuen vuoden 2014 selvitykseen.
Luonnonvarasuunnittelualueittaista keskiarvoa ei ole siinä käytetyn aluejaon perusteella mahdollista luotettavasti laskea.
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Sidosryhmätyytyväisyys
Sidosryhmiä koskevan toiminnan mittarit
Metsähallitus mittaa vuosittain kumppanien ja sidosryhmien
käsitystä toiminnastaan ja maineestaan. Tutkimus kohdistetaan Metsähallituksen keskeisille sidosryhmille ja kumppaneille.
Vuoden 2018 sidosryhmätutkimus toteutettiin uudella tavalla.
Uusittu tutkimus pureutui entistäkin syvällisemmin Metsähallituksen maineeseen niin liiketoimintojen ja konserniyksikön
kuin julkishallinnollisten tehtävien tasolla. Kyselyssä selvitettiin Metsähallituksen oman maineen lisäksi sitä, minkälaisena Metsähallituksen maine nähtiin verrattuna valtion muihin
liikelaitoksiin. Kyselyyn saatiin kokonaisuudessaan 546 vastausta. Tutkimus toteutettiin vuoden 2018 lopussa ja kyselyn
vastausprosentti oli 31 prosenttia.
Valtakunnallisella tasolla koko Metsähallitus mainekyselyssä
arvosanan ”kohtalainen” (asteikolla: heikko, kohtalainen, hyvä,
erinomainen). Vastauksista näkyi selvästi, että Metsähallitukselta toivottiin kehitystä erityisesti sidosryhmien kuuntelussa

ja ymmärtämisessä sekä eri osapuolten tarpeiden yhteensovittamisessa. Metsähallituksen koettiin tuottavan tuloja valtiolle
ja mahdollistavan muun muassa luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten saavuttamisen kansalaisille. Maineen osatekijöiden* arvioinnissa Lapista saatiin kyselyyn 85 vastausta.
Lappilaiset sidosryhmät ja kumppanit antoivat Metsähallitukselle maineen osatekijöiden arvioinnista kokonaisarvosanan
2,8 (asteikolla 1–5, jossa 1 kuvaa heikosti ja 5 kuvaa erinomaisesti annettuja väittämiä). Lapista saadut vastaukset olivat muuta maata selvästi kriittisempiä. Koko maan keskiarvo
oli tasan 3. Yhteistyön osatekijöitä mitattaessa Lapin vastaajat
antoivat Metsähallitukselle keskiarvoksi arvosanan 2,8. Koko
maan keskiarvo oli tässäkin kohdassa 3. Yhteistyön osatekijöitä olivat esimerkiksi se, miten kiinnostava yhteistyökumppani
Metsähallitus on, miten se luo edellytyksiä pitkäjänteiselle
yhteistyölle ja ottaa huomioon yhteistyökumppanin tarpeet.
*Maineen osatekijöitä mitattiin sillä, miten hyvin tai huonosti annettu väittämä kuvaa Metsähallitusta. Eri väittämiä oli 18 kappaletta,
väittämät käsittelivät esimerkiksi, sitä miten Metsähallitus tuottaa
tuloja valtiolle, edistää aluetaloutta ja työllistää, on luotettava,
toimii vastuullisesti, on luonnonvarojen ja kestävän käytön huippu
osaaja, kuuntelee ja ymmärtää, jne.

METSÄHALLITUKSEN KUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT
SAAMELAISYHTEISÖ

VALTIO - OMISTAJA
ELINKEINOTOIMINTA
( TEOLLISUUS, TUOTANTO,

PAIKALLISYHTEISÖT
JA KANSALAISET

V

U

OR

OVAI KUT

ENERGIA- ALA,

U

MATKAILUALA,

S

MEDIA

SOPIMUSYRITTÄJÄT )

JÄRJESTÖT

METSÄHALLITUS
RAHOITTAJAT

KANSALAIS -

JA SIJOIT TAJAT

JÄRJESTÖT

KANSAINVÄLISET

KOULUTUS

YHTEISTYÖTAHOT

JA TUTKIMUS
HALLINTO
( KUNNAT, VIRANOMAISET,
Metsähallituksen kumppanit ja sidosryhmät. Lähde: Metsähallituksen vuosikertomus 2018
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Retkeilijöitä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.
Kuva: Heikki Sulander/Rinkkaputki.com

Paikallis- ja aluetaloudelliset vaikutukset

METSÄTALOUDEN ALUETALOUDELLISET
VAIKUTUKSET

Eräpalvelujen metsästys- ja kalastusasiakkaiden aluetaloudelliset kokonaistulovaikutukset suunnittelualueella vuonna
2018 olivat 12,2 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 94
henkilötyövuotta.
SUOJELUALUEM ATKAILU

KOKONAIS 
TULOVAIKUTUS,
MILJ. EUROA

KOKONAIS 
TYÖLLISYYS 
VAIKUTUS, HTV

Kansallispuistot*

48

483

Retkeilyalueet (vain Napapiiri)

0,2

2

ERÄN LUPA-A SIAKKAIDEN
ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET**
Metsästäjät
Kalastajat

9,4
2,9

VESIALUEIDEN ALUETALOUDELLISET
VAIKUTUKSET 2018

25

Voimassa olevia kalastusvuokrasopimuksia

701

22

Pyydysyksikkölupia**

**Lupa-alueet eroavat suunnittelualueesta, joten hirven ja karhunmetsästyksen osalta osa aluetaloudellisista hyödyistä kertyy myös
Ylä-Lapin lupa-alueilta.

21

Kaupallistenkalastajien luvat merialueella*
Vapalupia

*Tuloksiin on laskettu mukaan seuraavat alueet: Oulangan kansallispuisto 30 %, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 80 %, Perämeren
kansallispuisto 100 %, Pyhä-Luoston kansallispuisto 100 %, Riisitunturin kansallispuisto 100 %, Syötteen kansallispuisto 20 %, Urho
Kekkosen kansallispuisto 20 %.

KPL/VUOSI
2018

Kaupallistenkalastajien luvat sisävesillä
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Kansallispuistojen ja Napapiirin retkeilyalueen ja erän lupa-asiakkaiden aluetaloudellinen vaikutus suunnittelualueella vuonna 2018.
Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä, Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä RSSJ, Kalastuksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä KSSJ

**Kalastuslupa-alueista Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno
on kokonaisuudessaan laskettu mukaan, vaikka osa alueesta on
Ylä-Lapin puolella.

Lapin puun osuus BKT:sta, milj. euroa
193
Lapin puusta peräisin olevat työpaikat kerrannaisvaikutuksineen, htv
1 251
Metsätalouden aluetaloudellinen vaikutus suunnittelualueella
vuonna 2017. Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastieto
järjestelmä.

13 579
1 400

*yhteensä 80 kpl lohen ja taimenen pyyntipaikkaa
**sisältää 48 nuottalupaa, jotka eivät ole kaupallisen kalastajan
lupia
Voimassa olevia metsästysvuokrasopimuksia
Lyhytaikaisia pienriistalupia

12
14 846

Valtion alueilta myydyt tai vuokratut rantatontit
Valtion vesialueita koskevat muut käyttösopimukset
Valtion vesialueilla sijaitsevien tuulivoimatuotantoalueiden tuottama energiamäärä, GWh/v (v.2017)

16
714
8,2

Lapin suunnittelualueen valtion vesialueilta ei hankittu soraa eikä
tuotettu muuta energiaa kuin tuulivoimaa.
Lapin suunnittelualueella valtion mailla sijaitsevissa luonnonravitolammikoissa kasvatetaan pääasiallisesti siian, kuhan ja
harjuksen poikasia. Poikaskasvatuksen määriä ei raportoida.
Vesialueiden aluetaloudelliset vaikutukset ja liiketoiminta
suunnittelualueen valtion vesialueilla vuonna 2018. Lähde:
Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä, Riistatalouden
suunnittelu- ja seurantajärjestelmä RSSJ, Kalastuksen suunnittelu- ja
seurantajärjestelmä KSSJ, Kiinteistökehityksen seurantajärjestelmä.
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Sesonkiaikana pilottialueen
monikäyttömetsissä vieraili
lähes 350 000 ihmistä
kahden viikon aikana.

VOIKO KUVAA KÄYTTÄÄ

Kuva: Photokrafix Oy

Metsähallituksen rahankäyttö alueella
METSÄHALLITUKSEN RAHANKÄYTTÖ
ALUEELLA 2017
Palkat
Ostetut palvelut: Kiinteistökehitys
Ostetut palvelut: Luontopalvelut
Ostetut palvelut: Erä

MILJ. EUROA
10,8
0,075
0,71
0,017

Ostetut palvelut: Metsähallitus Metsätalous Oy

43,9

Verot: Kiinteistövero

0,64

Verot: JHT alv.

0,12

Verot: Yhteisövero

2,7

VEROT YHTEENSÄ

3,5

Metsähallituksen rahankäyttö suunnittelualueella vuonna 2017,
euroa. Lähde: Metsähallituksen talousjärjestelmät.

Monikäyttömetsien virkistys hyötyjen mittaamisen
kehittäminen
Valtion monikäyttömetsien virkistyksen hyötyjen -mittarin
kehittäminen käynnistettiin Lapin luonnonvarasuunnitelma

projektissa. Tavoitteena on tulevaisuudessa entistä paremmin
kertoa Metsähallituksen monikäyttömetsien virkistyskäytön
vaikuttavuudesta alueellisesti.
Metsähallitus kehitti virkistyshyötyjen seurantaa Lapin luonnonvarasuunnitelman yhteydessä pilotoimalla matkapuhelinverkkojen datan hyödyntämistä Ylläs-Levi-Olos -alueen monikäyttömetsien ja Pallas-Ylläs -kansallispuiston käyntimäärien
seurannassa. Matkapuhelinverkon datan avulla saadaan tietoa
ihmisjoukkojen liikkumisesta perustuen matkapuhelinverkosta
saatuihin anonymisoituihin ja aggregoituihin tietoihin. Pilotissa tuotettiin päivätasoinen sijaintianalyysi edustavilta kahdelta viikolta talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä 2018. Analyysin
perusteella tutkittiin kävijämääriä ja niiden vaihtelua alueen
eri osissa, eri viikonpäivänä ja vuodenaikoina. Sesonkiaikoina
pilottialueella kertyi lähes 350 000 käyntiä kahdeksassa viikossa. Sesonkiviikot olivat 23.12.2017–7.1.2018 (talvi), 19.2.–
4.3.2018 (kevät), 7.7.–21.7.2018 (kesä) ja 10.9.–24.9.2018 (syksy). Pilotin perusteella todettiin, että alueiden käyntimäärien
seuraaminen matkapuhelinverkon tietojen perusteella näyttää
mahdolliselta.
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Alle 40 000 käynnin ruudut (8 viikkoa yhteensä)
Käyntimäärät
6135

9 200

21939

JOULU_TAMMI
30360

HELMI_MAALIS

764
12993

HEINÄ

4860

SYYS

Luontopolku
4799

Kesäretkeilyreitti

18
36551

16948

Maastopyöräilyreitti

15965

7171

Pyöräilyreitti

412

Moottorikelkkareitti
12998

Moottorikelkkaura

10032

764

Latu, vapaa

12657

12601

5944

1344

Latu, perinteinen
49

6624

37379

44
0

0
0

2370

4008

3082

1996
904

18363

2359

4092

1935

1867

408

11753

729

9

12730

14

185

3595

3676
55
6601

25650
28673

12069

5633

3137

326
1329
1249

1973

1642

1837

Pilottialueen käyntimäärät alle 40 000 käynnin ruuduissa, valituilla aikajaksoilla. Kartasta on karsittu pois ruudut, joissa on
suurimmat käyntimäärät kuten matkailukeskukset ja taajamat. Tarkastelualueella on muutamia katvealueita, joilla käyntimäärä
ei kuvaa todellista tilannetta. Lähde: Telia, Metsähallitus ja Maanmittauslaitos
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Kuva: Pasi Nivasalo

Porotalouden ja muun maankäytön
yhteensovittaminen
Poronhoito on Pohjois-Suomessa perinteinen, poronhoitolain
suojaama elinkeino. Vapaan laidunnusoikeuden lisäksi valtion
mailla poronhoitolaki velvoittaa neuvottelemaan poronhoitajien kanssa suunniteltaessa poronhoidon harjoittamiseen
olennaisesti vaikuttavia toimenpiteistä.
Lapin luonnonvarasuunnitelmassa pohdittiin porotalouden
vaikutuksia valtion maiden käyttöön. Tavoitteeksi muodostui
tarve osata tulevaisuudessa entistä paremmin ennakoida ja
huomioida porotalouden vaikutukset Metsähallituksen toimintaan Lapissa.
Poronhoitolain toteuttamiseksi ja metsätalouden ja muun
maankäytön yhteensovittamiseksi poronhoidon kanssa Metsä
hallitus ja Paliskuntain yhdistys ovat neuvotelleet laajan sopimuksen, joka määrittelee yhteistyötavat ja poronhoidon
huomioonottamiseksi tarvittavat erityistoimet ja rajoitteet
valtion mailla. Nykyinen sopimus on vuodelta 2013. Sopimuksen mukaan kaikista hakkuista, maanmuokkauksista, tien
rakennuksesta ja laajoista soranottoalueista, matkailureiteistä,
maan myynnistä ja muista laajemmista maankäyttöasioista
toimitetaan paliskunnalle tietoa etukäteen ja tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin.

Lisäksi Metsähallitus kutsuu vuosittain paliskunnat ja paliskuntain yhdistyksen edustajat poronhoitoalueella paliskuntaryhmittäin neuvotteluun, jossa käsitellään menneen kauden
palaute kaikkien vastuualueiden osalta ja sovitetaan yhteen
tulevan kauden toimenpiteet metsätalouden ja poronhoidon
suhteen.
Yhteistyö paliskuntien ja Metsähallituksen välillä on toiminut
sovitusti. Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön
mukaan paliskuntien edustajat olivat, yhtä vastaajaa lukuun
ottamatta, tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.
Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimihenkilöistä 79 prosenttia oli yhteistyöhön tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ja
loput, yhtä lukuun ottamatta, kohtalaisen tyytyväisiä. (Ranta,
Aki 2018: Paliskuntien ja Metsähallituksen yhteistyö erityisesti
poronhoitoa varten tarkoitetun alueen eteläpuolella)
Lapin luonnonvarasuunnitelmaa laadittaessa oli ensimmäistä kertaa kattavasti käytettävissä Paliskuntien Tokat -aineisto. Aineiston perusteella määritettiin kaikki poroaita-alueet
siuloineen rajoitettuun metsätalouskäyttöön, mikä tarkentaa
hakkuulaskelmaa poronhoidon vaikutusten osalta.
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LUONNONVARASUUNNITELMAN
TOIMINTAOHJELMAAN
LISÄT TIIN TOIMENPITEITÄ
POROTALOUDEN HUOMIOIMISEKSI
METSÄHALLITUKSEN
TOIMINNASSA:
• Valitsemme metsien käsittelymenetelmät
kasvupaikkaperusteisesti. Käytämme erilaisia
hakkuutapoja ja muita metsänkäsittelymenetelmiä
monipuolisesti turvaamaan luontomatkailun ja
virkistyskäytön kannalta arvokkaat maisemakohteet
sekä porotalouden toimintaympäristöt ja arvokkaat
laidunalueet.
• Teemme tiivistä yhteistyötä paliskuntien kanssa
porotalouden edellytysten turvaamiseksi
muun muassa hyödyntämällä saatavilla olevaa
porotalouden paikkatietoa. Määritämme
tärkeimmät porolaidunalueet yhteistyössä kunkin
paliskunnan kanssa TOKAT-aineistoja hyödyntäen.
Toteutamme vuorovaikutteisen nettikarttapohjaisen
osallistamismenettelyn paliskuntien ja
Metsähallituksen käyttöön.
• Parannamme metsästäjien ja porotalouden välistä
vuoropuhelua metsästyskoirien aiheuttamien
häiriöiden vähentämiseksi ja edistämme ajantasaisen
tiedon välitystä porotöistä. Edistämme porotyot.fi tai
vastaavien palveluiden käyttöönottoa tiedotettaessa
ajankohtaisista poronhoitotöistä. Lisäämme
tietoa poronhoidosta kaikkiin poronhoitoalueen
metsästyslupatietoihin.

Kuva: Heikki Sulander, Rinkkaputki.com
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LIITTEET
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LIITE 1: METSIEN KÄYTTÖ JA HOITO
Taimikonhoito
Taimikonhoitotavoitteeksi on asetettu suunnitelmassa 6 800
hehtaaria. Taimikonhoitotarve on arvioitu metsätiimeittäin
aiemman luonnonvarasuunnitelman toteutusmäärän perusteella. Uudistamispinta-ala suunnitelmassa on asetettu suurin
piirtein samalle tasolle kuin menneen kauden toteutus eikä
myöskään uudistustapojen suhteen ole oletettavissa muutoksia. Menneellä kaudella luontaisen uudistamisen osuus
on ollut noin 47 prosenttia uudistuspinta-alasta ja noin 53
prosenttia pinta-alasta on viljelty joko istuttaen tai kylväen.
Metsätiimeittäin taimikonhoitotavoitteet jakaantuvat
seuraavasti:
HA/V
Etelä-Lappi

1 900

Länsi-Lappi

2 000

Keski-Lappi

1 600

Itä-Lappi

1 300

YHTEENSÄ

6 800

Metsien lannoitukset
Metsälannoituksen tavoitteeksi on asetettu kivennäismailla
900 hehtaaria vuodessa ja turvamailla 400 hehtaaria. Kivennäismaiden osalta tavoitteen määrittelyssä on hyödynnetty
vuonna 2014 tehtyjä Mela-hakkuulaskelmia. Näissä laskelmissa kivennäismaiden lannoitus on otettu mukaan yhdeksi
mahdolliseksi metsänhoidolliseksi toimenpiteeksi, jos metsikkökuvio täyttää puustoltaan ja kasvupaikaltaan metsänhoito-ohjeessa määritellyt lannoituskriteerit. Lisäksi potentiaalisen lannoituskohteen tulee täyttää metsätalouden ympäristöoppaan asettamat vesiensuojeluun liittyvät vaatimukset.
Laskelmien tuloksena on saatu liiketaloudellisesti perusteltu
pitkän aikavälin ja päätettyyn hakkuuohjelmaan sopeutettu
lannoitustavoite.
Turvemaiden lannoitustavoitteiden määrittely perustuu vuonna 2015 tehtyyn erillislaskelmaan. Laskelmaan varten on tehty
poiminta metsätalouden kuviotietojärjestelmästä lannoituskriteerit täyttävistä kohteista ja kokonaispinta-ala on jaksotettu
15–20 vuoden lannoituskierrolle eli lannoituksen vaikutusajalle. Lannoituskriteerit on määritelty metsänhoito-ohjeessa.
Turvemaiden lannoitus kohdistuu kunnostusojituskelpoisille soille, jotka sijaitsevat yli 850 dd lämpösumma-alueella.
Myös kivennäismaiden lannoitukset kohdistuvat vastaavalle
alueelle. Täten lannoituksia tehdään pääosin Etelä-Lapin,
mutta mahdollisia kohteita on myös Länsi-Lapin metsätiimin
alueella.

Tienrakennustavoitteet
Tienrakennustavoitteet perustuvat vuosiksi 2019–2023 laadittuun tieverkkosuunnitelmaan. Suunnitelma on tehty metsä
tiimeittäin ja siihen on eritelty peruskorjattavat sekä uudet

rakennettavat tiet. Suunnitelman lähtökohta on turvata puun
toimitukset tehtaille ja sahoille kaikkina vuodenaikoina. Tieverkon kehittämisen painopiste on lisätä kantavuudeltaan
kelirikko- ja kesäkelpoisten metsäteiden määrää niin, että
niitä on suhteessa riittävästi eri puolilla suunnitelma-aluetta
kuitenkin niin, että talviaikaan talviteiden käyttömahdollisuus
hyödynnetään maksimaalisesti. Rakentamispäätös perustuu
kunkin tien vaikutusalueella (800 m tien molemmin puolin)
oleviin lähiajan hakkuumahdollisuuksiin sekä rakentamiskustannuksiin. Tiehankkeita vertaillaan liiketaloudellisin perustein toisiinsa (kustannukset euroa/hakkuumahdollisuudet
m3). Lisäksi otetaan huomioon tien rakentamisesta aiheutuvat
ympäristövaikutukset.
Metsätiimeittäin teiden peruskorjaukset ja uusien teiden
rakentaminen jakaantuvat seuraavasti:
PERUSKORJAUS KM/V

UUDET TIET KM/V

Etelä-Lappi

45

62

Länsi-Lappi

16

40

Keski-Lappi

21

32

8

16

120

150

Itä-Lappi
YHTEENSÄ

Hakkuulaskelman kuvaus
Menetelmä
Metsähallituksessa metsien kehitysennusteet laaditaan Luonnonvarakeskuksessa (Metsäntutkimuslaitoksessa) kehitetyllä
MELA-laskentajärjestelmällä, joka on tarkoitettu suuralueiden
pitkän ajan hakkuumahdollisuuksien selvittämiseen. Hakkuutietojen lisäksi järjestelmästä saadaan metsien rakenteen kehittymistä koskevaa tietoa.
MELAssa metsien kehittymistä kuvataan luonnonprosesseina
ja metsänkäsittelytoimenpiteinä, jotka on mallitettu. Kullekin
metsämaan kuviolle tuotetaan vaihtoehtoisia sallittuja käsittelypolkuja useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Ekologiset ja
muut metsien käyttöä ohjaavat tekijät otetaan laskelmissa
huomioon jakamalla metsät luonteensa mukaan käsittelyluokkiin. Järjestelmälle syötetään ohjeet siitä, miten kuhunkin
käsittelyluokkaan kuuluvia metsiä voidaan käsitellä. Optimoinnissa kullekin kuviolle luoduista vaihtoehtoisista käsittelypoluista valitaan se, joka yhdessä muille kuvioille valittujen polkujen kanssa parhaiten toteuttaa asetetut tavoitteet. Laskelmaa voidaan tarvittaessa ohjata asettamalla sille kestävyyden
eri osa-alueiden toteutumista turvaavia rajoitteita.
Luonnonvarasuunnitelman laskelmat perustuvat voimassa
olevaan Metsähallituksen metsänhoito-ohjeeseen (2017) ja
Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaaseen (2018).
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Laskenta-aineisto
Laskelmassa olivat mukana Metsähallituksen Metsätalouden
vastuualueen hallinnassa olevat metsämaat*. Laskenta-aineiston muodostivat Silvia-paikkatietojärjestelmän puustokuviot,
joiden puustotiedot perustuivat laserkeilaukseen ja kasvupaikkatiedot aikaisempiin maastoinventointeihin.
Laskenta-aineistossa otettiin huomioon Metsähallituksen
maankäyttöpäätökset ja alue-ekologiset kohteet. Syksyllä
2018 päättyneen alue-ekologisten kohteiden tarkistusprojektin tulokset ehtivät mukaan laskenta-aineistoon. Metsänkäsittelyyn vaikuttavat eritasoiset kaava-alueet ja porotalouden
poroaitapaikat otettiin laskenta-aineiston muodostuksessa
huomioon.
Laskelmassa ei sallittu hakkuita tutkimusmetsiin eikä niin sanotuille erityisalueille, joiden pääasiallinen käyttömuoto on
muu kuin metsätalous. Näiden hakkuumäärät sisällytetään
suunnitelma-alueen suunnitteeseen erilliserinä niille erikseen laadittujen hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti.
Erityisalueet olivat Ylimuonio, Ylläs, Levi, Napapiirin retkeilyalue, Luosto sekä Puolustusvoimain harjoitusalueet Rovajärvi
(maalialue) ja Kyläjärvi. Korouoman erityisalueelle sallittiin
kasvatushakkuutyyppiset käsittelyt, mutta ei uudistushakkuita.

Laskelman muotoilu
Laskelmissa ei sallittu lannoituksia. Havupuuvaltaisten metsien uudistamiselle asetettiin 70 vuoden alaikäraja. Korkealla
sijaitsevien (yli 280 m) metsien käsittelyä muutettiin aiempaa
varovaisemmaksi.
Kapasiteettisyistä laskelmat tehtiin metsätiimeittäin (4 kpl).
Laskelmat laadittiin ajanjaksolle 2019–2049 siten, että ensimmäinen 10-vuotiskausi jaettiin kahteen osaan.

Laskelmissa maksimoitiin nettotulojen nykyarvoa. Optimiratkaisu etsittiin Länsi-, Keski- ja
Itä-Lapin tiimeissä käyttäen 3,5 prosentin korkokantaa. Etelä-Lapin tiimissä kolmen pohjoisimman piirin korkokanta oli 3,5 prosenttia, muissa
kuudessa piirissä käytettiin 4 prosentin korkokantaa.
Toiminnan kestävyys varmistettiin seuraavasti:
• Hakkuukertymä ei saa pienentyä.
• Nettotulot eivät saa pienentyä.
• Puuston tilavuuden on oltava laskelman lopussa
(2049) vähintään alkutilanteen suuruinen.
• Puuston tienvarsiarvon on oltava laskelman
lopussa vähintään alkutilanteen suuruinen.
• Metsien tuottoarvon on oltava laskelman
lopussa vähintään alkutilanteen suuruinen.
Kaksi ensimmäistä rajoitetta turvaavat taloudellisen kestävyyden laskelman kattamana aikana, kolme viimeistä laskelman
jälkeisenä aikana.

Laskelmien mukainen metsien kehitys
Toimittaessa valittujen toimintalinjausten mukaan monikäyttömetsien ikärakenne tasoittuu selvästi kolmen vuosikymmenen kuluessa. Tämänhetkistä ikäjakaumaa hallitsevien keski-
ikäisten (50 ja 70 v.) metsien määrä pienenee ja samanaikaisesti näitä nuorempien ja vanhempien metsien alat kasvavat.
Erityisesti 90- ja 110-vuotiaiden metsien määrä lisääntyy ollen
30 vuoden kuluttua noin kaksinkertainen nykytilanteeseen
verrattuna. Muutos näkyy maisemassa.
Suunnittelualueen puuston tilavuus kasvaa tarkastelujakson
aikana puolitoistakertaiseksi 114 miljoonasta kuutiometristä
165 miljoonaan kuutiometriin. Tilavuus kasvaa koko ajan, mutta muutos on nopeimmillaan ensimmäisen 10-vuotiskauden
aikana.

*Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella:
metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha, kitumaalla 0,1–1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.
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Prosessin kuluessa metsien uudistaminen linjattiin suunnitelmakauden ajaksi tasolle
10 000 hehtaaria vuodessa. Tiimeittäin tämä jakaantuu seuraavasti:

Itä-Lappi

Etelä-Lappi

2 400

2 500

10 000
ha

Keski-Lappi

2 200

Länsi-Lappi

2 900

Metsien ikärakenteen kehitys monikäyttömetsissä

400 000
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LIITE 2: UHANALAISET LUONTOTYYPIT
LUONTOTYYPPIEN UHANALAISUUS JA METSÄHALLITUKSEN
LUONTOKOHTEET – METSÄLUONTOTYYPIT

Metsätalouden ympäristöoppaan ohjeistus

ETELÄ- SUOMI POHJOIS - SUOMI
LEHDOT

VU

NT

Kuivat keskiravinteiset lehdot

NT

NT

Kuivat runsasravinteiset lehdot

VU

NT

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

VU

NT

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

EN

VU

Kosteat keskiravinteiset lehdot

NT

NT

Kosteat runsasravinteiset lehdot

EN

EN

LEHTOMAISET KANKAAT

VU

NT

Nuoret lehtomaiset kankaat

VU

VU

Luontotyypeille tehdään uhanalaisuuden arviointi
säännöllisesti kuten lajeillekin. Monikäyttömetsissä
kaikki koko maassa uhanalaisiksi (VU, EN, CR)
luokitellut luonnontilaiset luontotyypit sisältyvät
luontokohteisiin, joten ne ovat metsätalouskäytön
ulkopuolella. Metsähallituksen luontokohteisiin
sisältyy myös luonnontilaisen kaltaisia uhanalaisia
luontotyyppejä. Myös perinnebiotooppien sekä
luonnontilaiset rannikon, sisävesien, soiden,
kallioiden ja tuntureiden uhanalaiset luontotyypit
jäävät aktiivisen metsätalouden ulkopuolelle.

Varttuneet havupuuvaltaiset
lehtomaiset kankaat
Vanhat havupuuvaltaiset
lehtomaiset kankaat

NT

LC

EN

EN

TUOREET KANKAAT

VU

NT

Nuoret tuoreet kankaat

VU

VU

VU

NT

EN

EN

VU

VU

VU

EN

KUIVAHKOT KANKAAT

EN

VU

Nuoret kuivahkot kankaat

EN

VU

Alueilla, joita tyypillisesti luonnehtivat karummat
metsätyypit, myös reheviä luonnontilaisen
kaltaisia ympäristöstään selvästi poikkeavia
lehtomaisia kankaita voidaan kirjata luonto
kohteiksi. Tällaisia kohteita voivat olla
esimerkiksi vaarojen väliset rehevät notkot.

Varttuneet kuivahkot kankaat

EN

NT

Paikkatietojärjestelmään merkitään luontokohteiksi:

Vanhat kuivahkot kankaat

CR

EN

Varttuneet havupuuvaltaiset
tuoreet kankaat
Vanhat havupuuvaltaiset tuoreet
kankaat
Varttuneet lehtipuuvaltaiset
lehtomaiset ja tuoreet k.
Vanhat lehtipuuvaltaiset
lehtomaiset ja tuoreet k.

KUIVAT KANKAAT

EN

VU

Nuoret kuivat kankaat

CR

EN

Varttuneet kuivat kankaat

VU

VU

Vanhat kuivat kankaat

CR

EN

KARUKKOKANKAAT

EN

EN

HARJUMETSIEN VALORINTEET

EN

NT

SISÄMAAN DYYNIMETSÄT

DD

DD

SISÄMAAN TULVAMETSÄT

EN

NT

KALLIOMETSÄT

NT

LC

SERPENTIINIVAIKUTTEISEN
MAAPOHJAN METSÄT

NT

NT

Paahderinteet, joissa tavataan vaateliasta paahdelajistoa,
merkitään luontokohteiksi. Edustavilla harjualueilla voi olla
kuivia lehtoja tai lehtolaikkuja, jotka ovat luontokohteita ja
joiden hoito toteutetaan lehtokasvillisuus huomioon ottaen.
Harjujen jyrkät varjoympäristöt, syvät supat ja notkot merkitään
luontokohteiksi ja jätetään käsittelemättä. Luontokohteiksi
merkitään kalliot, louhikot, kivikot, jyrkänteet ja varjorinteet,
rotkot ja kurut sekä niihin liittyvät ympäristöstään erottuvat
alusmetsät. Kivennäismaiden kitumaat (esim. kalliot,
louhikot ja hietikot) ovat metsänkäsittelyn ulkopuolella.

Kaikki lehdot metsitettyjä peltoja lukuun ottamatta
merkitään luontokohteiksi ja ja niitä voidaan
tarvittaessa hoitaa mm. poistamalla kuusia.
Pienten, luonnontilaisten lehtojen rajalla vältetään
uudistushakkuita lehtomaisilla kankailla. Lehtoon
rajautuvia osia voidaan tarvittaessa käsitellä eriikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuilla.

• Vanhat, luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsät eli
aarniometsät, jotka ovat uudistuskypsyyden selvästi
ylittäneitä erityyppisä metsiä. Niiden puusto on
yleensä luonnontilassa kerroksellista, vaihtelevan
kokoista ja ikäistä. Kuolleita ja lahovikaisia puita
sekä eriasteisesti lahonneita maapuita on runsaasti.
• Runsaslahopuustoiset kangasmetsät hemi-, etelä- ja
keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Niissä
on luonnontilaisuutta ilmentäviä rakennepiirteitä
ennen kaikkea ympäröivää metsämosaiikkia
selvästi runsaampi kuolleen ja lahoavan
puun määrä sekä puuston kerroksellisuus.
• Vanhat lehtimetsät, jotka ovat
tavallisimmin koivikoita tai haavikoita,
joissa kasvaa myös muita lehtipuita.
• Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
nuoret ja keski-ikäiset sukkessiometsät, jotka ovat
luontaisesti syntyneet ja kehittyneet esimerkiksi
metsäpalon tai muun häiriön jälkeen. Nämä ovat
yleensä lehtipuuvaltaista taimikkoa tai nuorta
metsää kuten esimerkiksi nuorta haavikkoa.
• Pienehköt, monimuotoisuuden kannalta
merkittävät metsäpaloalueet ja
laajemmista alueista luonnonsuojelullisesti
edustavimmat osat (palanut pystymetsä)
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LUONTOTYYPPIEN UHANALAISUUS JA METSÄHALLITUKSEN
LUONTOKOHTEET – SUOLUONTOTYYPIT
ETELÄ- SUOMI

POHJOIS - SUOMI

Kangaskorvet

CR

VU

Lehtokorvet

EN

VU

Ruohokorvet

EN

NT

Aitokorvet

EN

VU

-- Varpukorvet

EN

VU

-- Metsäkortekorvet

EN

VU

-- Muurainkorvet

EN

NT

KORVET

NEVA- JA LETTOKORVET

Metsätalouden ympäristöoppaan ohjeistus
Ojittamattomat kitu- ja joutomaan suot
jätetään toiminnan ulkopuolelle.
Paikkatietojärjestelmään merkitään luontokohteiksi:
• PEFC-luokittelun mukaiset harvinaistuneet
suoluontotyypit (Suomen PEFC-standardi 2014).
• Luontotyyppien uhanalaisarvioinnin (LuTu)
määrittelemistä uhanalaisista luontotyypeistä
(luokat CR, EN ja VU) vesitaloudeltaan ja puustoltaan
luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suot.

Lettokorvet

CR

VU

Sarakorvet

EN

NT

Juolasarakorvet

EN

---

Tupasvillakorvet

VU

LC

Kangasrämeet

EN

NT

Korpirämeet

EN

NT

Pallosararämeet

VU

LC

Isovarpurämeet

VU

LC

Tupasvillarämeet

VU

LC

Rahkarämeet

LC

LC

Lettorämeet

CR

VU

Lettonevarämeet

CR

NT

Sararämeet

EN

LC

Kalvakkarämeet

VU

LC

Rimpinevarämeet

EN

LC

Lyhytkorsirämeet

VU

LC

Keidasrämeet

NT

LC

Lettonevat

CR

NT

Selitteet

Luhtanevat

VU

LC

CR Äärimmäisen uhanalainen

Saranevat

VU

LC

EN Erittäin uhanalainen

Kalvakkanevat

VU

LC

VU Vaarantunut

Rimpinevat

EN

LC

NT Silmälläpidettävä

Minerotrofiset lyhytkorsinevat

VU

LC

Kuljunevat

LC

LC

LC Säilyvä

Ombrotrofiset lyhytkorsinevat

LC

LC

Luhtaletot

CR

DD

Lähdeletot

CR

NT

Koivuletot

CR

VU

Välipintaletot

CR

EN

• sis. Lapista ns. Lapin kolmion alueen

RÄMEET

NEVA- JA LETTORÄMEET

NEVAT

• Alueellisesti arvokkaat, harvapuustoiset
jouto- ja kitumaan suot.
• Ojittamattomien soiden luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset kangasmetsäsaarekkeet.
• Arvokkaat, esimerkiksi suojelualueeseen
tai luonnontilaiseen suoyhdistymään
rajoittuvat soiden vaihettumisvyöhykkeet.
• Kangasmaiden sisällä olevat tai niihin rajoittuvat
pienet, vesitaloudeltaan luonnontilaiset korvet
• lähteet ja tihkupinnat
• luonnontilaiset tai luonnontilaisen
kaltaiset puron- ja noronvarsimetsät
• luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset,
enintään 1 ha kokoisten lampien reunametsät

DD Puutteellisesti tunnettu

LETOT

Etelä-Suomi
• hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke

Rimpiletot

CR

NT

Pohjois-Suomi

Kalkkiletot

CR

EN

• pohjoisboreaalinen vyöhyke

Kuirisammalrimpileot

---

VU

DD

DD

LC

LC

DD

LC

LUHDAT
Metsäluhdat
Pensaikkoluhdat
Avoluhdat
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LIITE 3: EKOLOGISEN VERKOSTON KEHITYS
KOKONAISMAA-ALA
2018/2019

2005

MUUTOS HA

Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelma-alueet

LAPIN LVS ALUE

836 791

803 223

33 568

Monikäyttömetsien toiminnan ulkopuoliset maankäyttökohteet

129 024

872

128 152

Monikäyttömetsien luontokohteet

170 569

171 600

-1 031

1 136 384

975 695

160 689

2018/2019

2005

MUUTOS HA

371 462

351 606

19 857

YHTEENSÄ
METSÄMAAN ALA
LAPIN LVS ALUE
Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelma-alueet
Monikäyttömetsien toiminnan ulkopuoliset maankäyttökohteet

52 586

717

51 870

Monikäyttömetsien luontokohteet

85 147

93 889

-8 742

509 196

446 211

62 985

YHTEENSÄ
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LIITE 4: METSÄHALLITUKSEN HOIDOSSA
OLEVAT KULTTUURIHISTORIALLISET
ARVOKOHTEET
LUONTOPALVELUJEN HOIDOSSA OLEVAT KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOKOHTEET LVS -ALUEELLA
KOHDE

RAKENNUS 
PERINTÖKOHDE

Kurjenpolven hautausmaa
Sammalselän erotuspaikka

ARKEOLOGINEN
KOHDE

ALUE

x

Kittilä

x

Taatsin seita

Kittilä
x

Kittilä

Aakenustunturi Junkersin pakkolaskupaikka

x

Kittilä, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Pallastunturin hotellin rauniot

x

Muonio, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Pakasaivo

x

Muonio

Äkäsjoki niittylato

x

Muonio

Äkässaivo Kalkinpolttouuni

x

Muonio

x

Muonio

Korsatupa

x

Äkässaivo seita
Aalistunturin palovartijanmaja

Kittilä, Puljun erämaa-alue

x

Struven ketju, Aavasaksa

Kolari
x

Ylitornio, Aavasaksa

Pensaskari

x

Tornio, Perämeren kansallispuisto

Ailinpieti kalamaja

x

Kemi, Perämeren kansallispuisto

Pälvin asuinkenttä

x

Sodankylä

Henry Kerkelän kultalouhos

x

Pelkosenniemi, Pyhä-Luoston kansallispuisto

x

Pelkosenniemi, Pyhä-Luoston kansallispuisto

Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi
Lattunavaaran palovartijanmaja

x

Saarivaaran erotuspaikka

x

Auttikönkään kenttälinnoitteet
Auttikönkään uittopato

Savukoski
Savukoski
x

x

Saittajärvi kalakenttä

Rovaniemi, Auttiköngäs
Rovaniemi, Auttiköngäs

x

Marasen tupa

x

YHTEENSÄ

9

Rovaniemi
Rovaniemi

14

KIINTEISTÖKEHITYKSEN HOIDOSSA OLEVAT KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOKOHTEET LVS -ALUEELLA
KOHDE

RAKENNUSPERINTÖKOHDE

ARKEOLOGINEN
KOHDE

ALUE

Akanlahden tukinsiirtolaitos

x

Posio

Keisarinmaja (Aavasaksan matkailumaja)

x

Ylitornio
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LIITE 5: NATURA- LUONTOTYYPPIEN

EDUSTAVUUS JA LUONNONTILAISUUS

NATURA 2000- LUONTOTYYPIT JA NIIDEN PINTA-ALAT ( HA) LAPIN MAAKUNNAN ALUEELLA
POISLUETTUNA SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUE ( LÄHDE: SAKTI 8.11.2018 JA 12.10.2018 ( SODANKYLÄ))

MERENRANNIKON
LUONTOTYYPIT

SISÄVESIEN
LUONTOTYYPIT

NUMMET, NIITYT JA
PENSAIKOT

TUNTURIT

SUOT

KALLIOISET
LUONTOTYYPIT

METSÄT

NATURA 2000- LUONTOTYYPPITUNNUS

NATURA 2000- LUONTOTYYPPI

1110

Vedenalaiset hiekkasärkät

1130

Jokisuistot

1150

Rannikon laguunit*

1220

Kivikkorannat

1230

Kasvipeitteiset merenrantakalliot

1620

Ulkosaariston saaret ja luodot

1630

Merenrantaniityt*

1640

Itämeren hiekkarannat

2130

Kiinteät ruohokasvillisuudet peittämät dyynit*

2320

Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit

3110

Karut kirkasvetiset järvet

3130

Niukka-keskiravinteiset järvet

3140

Kalkkilammet ja järvet

3150

Luontaisesti ravinteiset järvet

3160

Humuspitoiset järvet ja lammet

3210

Luonnontilaiset jokireitit

3260

Pikkujoet ja purot

4030

Kuivat nummet

6270

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*

6430

Kosteat suurruohoniityt

6450

Tulvaniityt

8110

Tuntureiden vyörysoraikot ja -lohkareikot

3220

Tunturijoet ja purot

4060

Tunturikankaat

4080

Tunturipajukot

6150

Karut tunturiniityt

9040

Tunturikoivikot

7110

Keidassuot*

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

7160

Lähteet ja lähdesuot

7220

Huurresammallähteet*

7230

Letot

7310

Aapasuot*

7320

Palsasuot*

8210

Kalkkikalliot

8220

Silikaattikalliot

8230

Kallioiden pioneerikasvillisuus

9010

Luonnonmetsät*

9030

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät*

9050

Lehdot

9060

Harjumetsät

9070

Hakamaat ja kaskilaitumet

9080

Metsäluhdat*

91D0

Puustoiset suot*

91E0

Tulvametsät*
*) EU:n priorisoima luontotyyppi
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EDUSTAVUUST IETO PUUTTUU

1279

22

2

ERINOMAINEN

HYVÄ

MERKITTÄVÄ

EI MERKIT TÄVÄ

YHTEENSÄ

30

40

0

0

70

0

236

0

0

1515

4

5

4

0

13

58

14

7

0

79

0

0

0

0

0

14

13

6

0

33

23

52

75

2

152

0

3

1

0

4

0

0

1

0

1

2

1

0

0

3

4807

77

228

1

5113

874

66

0

0

940

13

36

0

0

49

300

194

1

0

494

2857

845

292

15

4009

3146

31

0

0

3177

1044

92

10

2

1148

0

37

24

32

93

2

4

11

1

18

8

3

0

0

11

52

154

21

5

233

4

0

0

0

4

8

0

0

0

8

8522

2153

503

0

11177

6

3

0

0

9

73

2

0

0

75

4539

1972

1069

0

7580

5974

2496

603

0

9073

6341

1712

249

8

8311

102

28

2

0

132

5

0

0

0

6

31206

7525

2532

34

41297

269783

54231

10252

426

334692

3

0

0

0

3

17

1

0

0

18

1353

202

3

0

1558

0

0

0

0

0

281026

75007

30207

1164

387426

59

177

171

4

411

596

344

245

17

1203

163

238

1756

8

2164

0

8

12

7

27

274

193

42

0

508

75191

27228

7629

4076

114126

353

182

35

0

570

85
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LIITE 6: MIKÄ MUUT TUU JA MIKÄ ON UUTTA
LAPIN LUONNONVARASUUNNITELMAN
TOIMINTAOHJELMASSA?
Mikä muuttui suunnitteluprosessissa?

• Luonnonvarasuunnitelman etenemistä seurataan
yhdessä yhteistyöryhmästä koostuvan työryhmän
kanssa. Yhteistyöryhmälle järjestetään kerran vuodessa
tapaamisilla, jossa todetaan miten toimintaohjelmassa
nostetut asiat näkyvät Metsähallituksen toiminnassa.

Suunnittelualueena on koko saamelaisten kotiseutualueen
eteläpuoleinen Lappi. Edellinen suunnitelma tehtiin erikseen
Itä- ja Länsi-Lapille.

Mitkä toimenpiteet ovat uusia Lapin
toimintaohjelman linjauksissa?

Toimintaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on laadittu Metsähallituksen strategian pohjalta yhteisiksi Metsähallitukselle,
aiemmin ne on laadittu kullekin vastuualueelle erikseen.

1. Edistämme lapin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia
sekä yhteensovitamme luonnonvarojen monipuolista
käyttöä ja suojelua

Lapin elinvoimaisuus ja hyvinvointi, samoin kuin ilmastonmuutos näkyvät uusina päälinjauksina.
Lapin luonnonvarasuunnittelun prosessissa yhteissuunnittelu
korostui monin uusin keinoin:
• Suunnittelu aloitettiin avoimella nettipohjaisella
karttakyselyllä yleisölle. Vastauksia
kyselyyn saatiin 900 vastausta.
• Yhteistyöryhmän jäsenet haastateltiin ennakkoon ennen
työpajatyöskentelyn aloittamista, haastattelut toteutti
fasilitaattori Tomi Tuomasjukka, Työluotsi Oy:stä.
• Yhteistyöryhmien yhtenä työkaluna käytettiin avointa
Padlet virtuaaliseinää, jolloin osanottajat pystyivät
kommentoimaan työpajasta nousseita linjauksia
ja toimenpiteitä yhteistyöryhmätyöskentelyn
välisinä aikoina avoimesti.
• Yhteistyöryhmän työpajojen lisäksi toteutettiin
alakohtaiset teemaryhmien työpajat: porotalous,
metsätalous, kunnat ja kuntayhtymät,
virkistystoiminta, luonnonsuojelu ja matkailu.
• Digitaalisessa yhteissuunnittelussa hyödynnettiin
Tiedekeskus Pilkkeen visiopöytää, jonka avulla hahmottui
Lapin metsien tulevaisuuskuvaa. Yleisölle avoin visiointi
tapahtui Sahanperän Savotta -tapahtuman yhteydessä
Rovaniemellä syyskuussa, Nuorten kuuleminen Kasit
metsään -tapahtumassa ja yhteistyöryhmän visiointihetki
järjestettiin toisen tulevaisuustyöpajan yhteydessä.
• Metsähallituksen hallitukselle pidettiin oma Lapin
luonnonvarasuunnitelman tulevaisuus -työpaja.
• Lapin alueelliselle johtoryhmälle pidettiin oma Lapin
luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma -työpaja.
• Vastuualueiden johtoryhmille esiteltiin suunnitelman
etenemistä useaan otteeseen vuoden aikana.
• Luonnonvarasuunnitelman valmistuttua
Metsähallituksen Lapin henkilöstölle järjestetään
nettipohjainen Ahjo-koulutus toimenpiteiden
jalkauttamisen varmistamiseksi.

(Sulkuihin lisätty miten asia oli ennen)

• Alueen hakkuutavoitteet perustuvat metsätiimeittäisiin
(4 kpl) hakkuulaskelmiin. Myös hakkuiden
toteutuksen seuranta on metsätiimikohtaista.
(Aiemmin hakkuutavoitteet perustuivat
laajempiin kokonaisuuksiin, joita oli kaksi).
• Varsinaista vaihtoehtotarkastelua ei tehty.
Hakkuulaskelmissa huomioitiin hakkuita rajoittavat
tekijät nykyhetkeen päivitettynä. (Suunnitelmassa
esillä useita vaihtoehtotarkasteluja ja niiden
vaikutuksia kuvaavia hakkuulaskelmia).
• Erityisalueille, joihin kohdistuu laajalti eri
maankäyttömuotojen rinnakkaiskäyttöä, hakkuutavoitteet
määritetty erityisaluekohtaisesti. (Erityisalueille
ei ole määritetty erillistavoitteita, vaan ne ovat
sisältyneet laajemman alueen tavoitteisiin.)
• Metsänhoidon panostukset mitoitetaan liiketaloudellisesti
kasvupaikkojen puuntuotantokyvyn mukaisesti.
Hakkuulaskelmassa on erikseen otettu huomioon
puuntuotokseltaan ja metsänuudistamisen
kannalta vaikeat kasvupaikat. (Hakkuulaskelmia
tehtäessä ei erillistarkastelua puuntuotokseltaan ja
metsänuudistamisen kannalta vaikeista kasvupaikoista.)
• Hakkuulaskelmissa otettu huomioon vuosina
2017–2018 ajantasaistettu paikkatieto metsätalousalueilla olevista luontokohteista sekä metsätalous
toimenpiteisiin vaikuttuvista erityiskohteista.
(Hakkuulaskelmat tehty vuonna 2010 käytettävissä
olleilla erityiskohteiden paikkatiedolla.)
• Puun tarjonta suunnitelma-alueelta on yhtensä 1,
9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (Suunnitelmien
mukaan puun tarjonta on ollut yhteensä noin
1,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.)
• Matkailun painopistealueet muutettiin matkailun ja
retkeilyn painopistealueiksi. Yhteistyöryhmä sai työpajassa
esittää uusia matkailun ja retkeilyn painopistealueita.
Matkailun ja retkeilyn painopistealueiden rajaukset
on tarkistettu, uudet painopistealueet on merkitty
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maankäyttökarttaan. Osassa kohteista painotus on
matkailuyrityskäytössä ja osassa virkistyskäytössä.
• Suojelualueiden hankinta ja metsätalousmaan myynti
osana Metsähallituksen tulostavoitetta on muuttunut
kiinteistörakenteen kehittämiseksi. Myyntikohteemme
ovat lähinnä yksityismaiden keskellä olevia pieniä
erillispalstoja. Kiinteistöjen hankinta on vähäistä.
Liiketoimintaa siirretty Kiinteistökehityksen (entinen
Laatumaa) vastuulle, muun muassa liiketoiminnan
rakennuksien hoito, käyttö, myynti ja purkaminen,
kiviaines- ja kaivannaisasiat, patoasiat.
• Mahdollistamme luontoon ja luonnonvarojen käyttöön
perustuvien uusien liiketoimintojen syntyä ja kasvua.
Luomme kysyntälähtöisesti asemakaavoituksella
edellytyksiä eri elinkeinojen tarpeisiin.
• Vähän kalastettujen kalavesien kalastuksen edistäminen:
Kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa
varmistetaan kalavarojen kestävä käyttö ja
monipuolinen hyödyntäminen määrittelemällä
muun muassa kaupalliseen kalastukseen ja
kalastusmatkailuun soveltuvat vesialueet. Hoito- ja
käyttösuunnitelmat laaditaan 2019–2020.
• Metsästys- ja kalastusjärjestelyiden kestävällä
suunnittelulla mahdollistamme monipuolisen
kala- ja riistakantojen hyödyntämisen paikallisesti
ja luomme samalla mahdollisuuksia erämatkailuun.
Kalatalousalueiden ja kuntien kanssa tehtävällä
yhteistyöllä lisätään erityisesti vähän kalastettujen
kalavesien entistä tehokkaampaa kalastusta.

2. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä
innovatiivista, monipuolista ja kestävää biotaloutta
• Uusien tietoteknisten järjestelmien käyttöönotolla
tehostamme toimintaamme ja vastaamme yhä paremmin
puuta jalostavien yritysten raaka-ainetarpeisiin.
• Kehitämme maankäytöltään ja kasvupaikoiltaan
erilaisille alueille soveltuvia monipuolisia
metsänkäsittelymenetelmiä, muun muassa
peitteellistä metsänkäsittelyä, yhteistyössä
tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa.
• Hakkuulaskelmia varten porotalouden toimintaalueista poroaitapaikkojen pinta-ala on siirretty
rajoitetun käsittelyn kohteiksi. Määritämme tärkeimmät
porolaidunalueet yhteistyössä kunkin paliskunnan kanssa
TOKAT-aineistoja hyödyntäen. (Poroaitapaikat eivät ole
olleet kattavasti mukana hakkuulaskelmia tehtäessä.)
• Kehitämme digitaalisuuden ja paikkatiedon
hyödyntämistä esimerkiksi luonnonvarojen käytön
suunnittelussa. Puunkorjuun ja autokuljetusyrittäjien
ohjauksessa otamme käyttöön uuden digitaalisen
metsätalouden toiminnanohjausjärjestelmän.

• Edistämme mahdollisuuksia marjoihin ja sieniin
perustuville elinkeinoille ja kotitarvekäytölle.
• Edistämme uudenlaisen kestävän luontomatkailun
kehittymistä valtion mailla ja vesillä: esimerkkeinä
hiljaiset paikat, pimeät alueet, helposti saavutettavat
lyhyet, houkuttelevat luontopolut. Luontomatkailun
palveluinfraa kehitetään ja ylläpidetään erityisesti
alueilla, joilla vaikuttavuus on suurin.
• Luomme edellytyksiä vesiluonnonvarojen
kestävälle hyödyntämiselle. Edistämme uusien
ratkaisujen ja palvelukonseptien syntymistä
sinisen biotalouden liiketoiminnoissa.
• Huomioimme toiminnassamme, että Lapissa on
paljon vesialueita, joita on mahdollista hyödyntää
elintarviketuotannon tai muiden sinisen biotalouden
sektoreiden tarpeisiin. Muun muassa vesiviljely on
globaalisti voimakkaasti kasvava liiketoimintasektori,
ja Lapissa on useita soveliaita vesistöjä erityisesti
kalojen tuotantoon. Myös maanpäälliset
ratkaisut kalatuotannossa ovat mahdollisia.
• Hyödynnämme monipuolisesti uusia paikkatietoanalyysejä
sekä vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvataksemme
virtaavien vesien ja pohjavesien hyvää tilaa.
• Osallistumme meritaimenen elinolosuhteiden
parantamistoimiin Tornion-Muonionjokeen
laskevissa joissa.

3. Turvaamme lapin maiden ja vesien biologisen
monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön säilymisen
• Lakisääteisen suojelun kehitys.
• Ekologisen verkoston kehitys edellisen suunnitelman
aikaan, ennen alue-ekologista-projektia ja nyt,
hehtaarit. (Liite 3). Myös ekologisen verkoston
kytkeytyvyyden tarkastelu on uutta.
• Säästämme kaiken kuolleen puun hakkuualoille, jätämme
säästöpuuryhmiä ja riistatiheiköitä. Uudistushakkuissa
jätämme lisäksi eläviä säästöpuita 130 000 kuutiometriä
vuosittain. Tekopökkelöitä tehdään 1–3 kappaletta
hehtaarille, yhteensä noin 20 000 kappaletta vuodessa.
• Kulttuuriperintöön liittyviä toimenpiteitä on määritelty
luonnonvarasuunnitelmassa. Kulttuuriperintöön liittyvät
vastuut ovat lisääntyneet, kun Metsähallitukselle on
siirtynyt uusia hoidettavia kulttuuriperintökohteita
muilta valtion toimijoilta. Aikaisemmin Luontopalveluille
ei ole luonnonvarasuunnitelmassa määritelty
mitään kulttuuriperintöön liittyviä toimenpiteitä.
• Luontomatkailun kestävyyden edistämiseksi
viestimme sidosryhmille ja suurelle yleisölle luonto- ja
kulttuuriarvojen säilyttämisen sekä luonnonvarojen
kestävän käytön merkityksestä. Kehitämme
kävijöiden ohjeistusta luontoa kunnioittavaan

87

88

liikkumiseen alueilla. Teemme seurantaa, esimerkiksi
kuluminen, kävijälaskenta ja kävijätutkimukset,
varmistaaksemme toiminnan kestävyyden.
• Otamme aktiiviseen käyttöön kestävyyden mittariston
mittaamaan virkistyskäytön ja matkailun ekologisia,
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Olemassa
olevien LAC-mittareiden (Limits of Acceptable
Change) lisäksi määrittelemme keskeisiä ekologisia,
nopeasti muutoksiin reagoivia mittareita, jotka
mittaavat virkistyskäytön ja matkailun todellisia
vaikutuksia lajeihin ja luontotyyppeihin.

4. Lisäämme vastuullisuutta, vuorovaikutteisuutta ja
yhteissuunnittelua alueellisella ja paikallisella tasolla
• Kehitämme yhteissuunnittelun menetelmiä paikallisella
ja alueellisella tasolla maan ja luonnonvarojen käytössä.
Toteutamme vuorovaikutteisen nettikarttapohjaisen
osallistamismenettelyn metsätalouden suunnittelussa
paliskuntien ja Metsähallituksen käyttöön.
• Toteutamme vuorovaikutteisen nettikarttapohjaisen
osallistamismenettelyn metsätalouden suunnittelussa
paliskuntien ja Metsähallituksen käyttöön.

• Priorisoimme perinnebiotooppien hoidossa
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita
kohteita. Luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla
on jatkuvassa hoidossa noin 257 hehtaaria
perinnebiotooppeja. Pyrimme laajentamaan
hoidettavaa pinta-alaa solmimalla hoitosopimuksia.

• Luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueidemme
tuloksellinen ja kestävä käyttö edellyttää
kumppanuuksia sekä erityyppisiä ja eritasoisia
yhteissuunnittelun prosesseja. Suunnittelemme
alueiden käyttöä kiinteässä vuorovaikutuksessa
alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

• Kehitämme kaukokartoitusmenetelmien
(satelliittiaineistot, laserkeilaus) hyödyntämistä
muun muassa luonto- ja kulttuuriperintötiedon
keräämisessä ja ympäristön muutosten seurannassa.

• Teemme metsäalan ja metsäalaan liittyvien toimijoiden
kesken verkostomaista yhteistyötä ammattitaitoisen
työvoiman, soveltuvien koneresurssien sekä toimivan
infrastruktuurin (jolla tässä tarkoitetaan erityisesti
tie- ja tietoliikenneyhteyksiä) ylläpitämiseksi.
Esimerkiksi Arktinen älykäs metsäverkosto.

• Metsänhoidollisesta kulotuksesta on luovuttu uudistetun
metsänhoito-ohjeen myötä. Palanutta puuta luodaan
metsiin säästöpuuryhmien poltoilla metsäsertifioinnin
kriteerien mukaisesti. (Metsänhoidollinen kulotus
on mainittu paitsi metsänhoidollisena mutta
myös luonnonhoidollisen toimenpiteenä, vaikka
määrällistä tavoitetta ei ole asetettu.)
• Osa-aluejaosta ja kehittämistavoitteista on luovuttu.
(Suunnitelma-alueet oli jaettu ekologisiin osa-alueisiin ja
niille on määritelty metsien rakenteen kehittämistavoitteet
vanhoille ja lehtipuuvaltaisille metsille.)
• Toteutamme metsätalouden alueilla suo- ja
metsäelinympäristöjen sekä sisävesien luonnonhoito- ja
ennallistamistöitä noin 100–200 hehtaaria vuodessa.
Kehitämme menetelmiä metsätalouden toimien
haitallisten vesistövaikutusten ehkäisyyn. Suojelualueilla
ennallistetaan yli 530 hehtaaria soita ja noin 40 hehtaaria
metsiä suunnitelmakauden 2019–2024 aikana.
• Olemme mukana merten ennallistamista kehittävissä
hankkeissa ja aloitamme merten ennallistamisen,
kun siihen tarvittavat menetelmät löytyvät.
• Kunnostamme vaelluskalojen elinympäristöjä
ja poistamme aktiivisesti vaelluskalojen
nousuesteitä 10–15 kappaletta vuodessa.
• Viestimme metsästäjille lyijyä korvaavien materiaalien
käyttömahdollisuuksista valtion alueilla.
• Etsimme mahdollisuuksia luontoarvojen kompensointiin
kaivostoiminnan, teollisuuden ja muun liiketoiminnan
aiheuttamien maankäyttömuutoksien yhteydessä.

• Teemme yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin
kanssa paikallisten elinkeinojen tunnistamisessa ja
edistämisessä sekä hakemalla yhdessä ratkaisuja
kehittämisen pullonkauloihin ja erityisteemoihin.
Kiinnitämme huomiota myös uusiin, nouseviin trendeihin.
• Parannamme metsästäjien ja porotalouden välistä
vuoropuhelua metsästyskoirien aiheuttamien häiriöiden
vähentämiseksi ja edistämme ajantasaisen tiedon
välitystä porotöistä. Edistämme porotyot.fi tai vastaavien
palveluiden käyttöönottoa tiedotettaessa ajankohtaisista
poronhoitotöistä. Lisäämme tietoa poronhoidosta
kaikkiin poronhoitoalueen metsästyslupatietoihin.
• Kehitämme matkailukeskusten ja niiden lähialueiden
maankäytön yhteensovittamista hyödyntäen paikallisia
yhteistyöryhmiä (Ylläs, Yli-Muonio, Pyhä-Luosto, Salla) ja
tarvittaessa perustamalla uusia ryhmiä uusille alueille.
• Viestimme Kiinteistökehityksen laatumaa.fi-sivustolla
asiakkaillemme porotalouden merkityksestä
Lapissa, lisäämme tontin vuokraajan ja ostajan
tietoisuutta poroista ja niiden liikkumisesta.
• Edistämme erityisesti lasten, nuorten,
maahanmuuttajien ja erityisryhmien luontoon
ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää
tietämystä ja luontosuhdetta luontokeskuksissa,
Tiedekeskus Pilkkeessä ja muualla valtion mailla
ja vesillä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
• Tehostamme ennakoivaa viestintää yleisölle
metsäpalovaroitusten aikana.
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• Metsäteiden kääntöpaikkoihin rakennetaan
riittävän isot, sorastetut kääntöympyrät
pelastushelikoptereiden laskeutumispaikoiksi.
• Kehitämme Metsähallituksen omia digipalveluja
ottaen huomioon kansainväliset asiakkaat, palvelujen
mobiilikäytön, saavutettavuuden ja vuorovaikutteisuuden.
Kehitämme sähköisiä lupajärjestelmiä entistä
asiakaslähtöisemmäksi ja kattavammiksi.
• Avaamme edelleen valtion maiden ja vesien
paikkatietoa digitaalisten palvelujen kehittäjille
ja alueidenkäytön suunnittelijoille.

5. Luomme edellytyksiä luonnon virkistyskäytön ja
luonto- ja erämatkailun kestävälle kasvulle
• Kehitämme matkailun ja virkistyskäytön palveluja
ensisijaisesti matkailun painopistealueilla ja
kansallispuistoissa. Otamme toiminnassamme huomioon
paikalliset, muun muassa kuntien ja yhteisöjen ylläpitämät
palvelut sekä matkailuyritysten tarpeet. Haemme
yhteistyömahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä ja
teemme hankeyhteistyötä kuntien ja yritysten kanssa.
• Hoidamme matkailun ja retkeilyn painopistealueiden,
matkailukeskusten lähialueiden ja matkailulle
tärkeiden väylästöjen metsiä ottaen erityisesti
huomioon maisemanäkökohdat. Huomioimme alueiden
erityispiirteet ja suosituimmat kuvauspaikat.
• Kehitämme ympärivuotista matkailua
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luomalla
uudentyyppisiä palvelurakenteita niille alueille,
joiden käyntimäärät ovat suuret ja missä niistä
saadaan aluetaloudelle paras kokonaishyöty.
• Edistämme palvelujen helppoa saavutettavuutta
ja erityiskohteissa esteettömyyttä. Lisäämme myös
digitaalisten palveluiden saavutettavuutta.
• Palveluja kehittäessämme tunnistamme erilaiset ja uudet
asiakasryhmät sekä luonnon tarjoamat palvelut kuten
hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, lähiruoka ja hiljaisuus
• Kehitämme kävijöiden ohjeistusta ottaen huomioon
omatoimimatkailijat, kansainväliset asiakkaat,
palvelujen mobiilikäytön ja vuorovaikutteisuuden.
• Lisäämme yhteistyötä kalatalousalueiden
kanssa esittämällä kalatalousalueiden
hoito- ja käyttösuunnitelmiin sopivia
vesialueita kalastusmatkailun käyttöön.
• Selvitämme mahdollisuuksia vapaan
moottorikelkkailun alueiden perustamiseen.
• Selvitämme kuntien ja muiden yhteistyötahojen
kanssa mahdollisuuksia yleiseen käyttöön tuleville
koiravaljakko-, pyöräily- ja muille reiteille. Näin turvataan
eri käyttäjäryhmien tarpeiden yhteensovittamista.

6. Toimimme ilmastoviisaasti ennakoiden
• Laadimme Metsähallituksen koko toiminnan
kattavan ilmasto-ohjelman.
• Ilmastomuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
ohjaavat vahvasti kaikkea toimintaamme. Vaalimme ja
vahvistamme valtion maiden hiilinieluja ja -varastoja.
• Viemme käytäntöön ”Ilmastoviisas metsätalous”
-hankkeessa laaditun paikkatietoon perustuvan metsien
hiilensidontaa ja varastointia koskevan luokittelun.
• Kehitämme uusimpaan tutkimustietoon perustuvia
ilmastoviisaita ratkaisuja, muun muassa
metsänhoidossa, kuljetuksissa ja luonnonhoidossa.
• Huolehdimme nuorten metsien hiilen sidonnasta ja
puuston järeytymisestä taimikonhoidon, metsätuhojen
ehkäisyn ja muiden metsien kasvua ylläpitävien toimien
avulla. Teemme taimikonhoitoa 6 800 hehtaaria vuodessa.
• Hyödynnämme Lapin metsien uudistamisessa
jalostettua siemen- ja taimimateriaalia. (Ennen ei
ole ollut jalostettua materiaalia saatavilla.)
• Puuston kasvun ja hiilinielujen lisäämiseksi lannoitamme
kivennäismaita 900 hehtaaria vuodessa ja turvemaita 400
hehtaaria vuodessa. Turvemaat lannoitamme puutuhkalla.
• Erityiskohteissa ja puuntuotannollisesti
heikoissa olosuhteissa painotamme metsien
hiilivarasto-ominaisuuksia käyttämällä
peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja.
• Ennallistamme suo- ja metsäluontoa
monimuotoisuuden lisäämisen ja vesiensuojelun
näkökulmasta ottaen huomioon uusimman
tutkimustiedon ennallistamistoimenpiteiden
vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin.
• Painotamme turvemailla luontaista uudistamista
ja peitteisyyttä ylläpitäviä menetelmiä
minimoidaksemme kasvihuonekaasupäästöt.
• Osallistumme erä- ja luontomatkailun tuotekehitykseen
asiakkaiden viipymän kasvattamiseksi Lapissa.
• Kehitämme luonnon virkistyskäytön palveluvarustusta
(esimerkiksi houkuttelevia talvikävelyreittejä)
edistämään ulkoilua lihasvoimin.
• Edistämme kokeilevaa kulttuuria ulkotulien ja
kamiinoiden puunkulutuksen vähentämiseksi.
Edistämme myös tulipaikattomien kohteiden
käyttöä erityisesti kesäkäyntikohteissa. Kiinnitämme
polttopuuhankinnoissa entistä enemmän huomiota
polttopuun laatuun ja lyhyisiin hankintamatkoihin.
• Seuraamme ja tuemme uusinta ilmastotutkimusta
ja olemme valmiit hyödyntämään tutkimustietoa
päivittämällä toimintaohjeitamme.
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LIITE 7 LUONNONVARASUUNNITTELUN
VAIHEET LAPISSA

Prosessin aikana kirkastui ajatus siitä, että
luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö ja hoito ovat
kaikkien lappilaisten toimijoiden yhteinen asia.

YHTEISSUUNNITTELU
Luonnonvarasuunnittelussa asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet ja tavoitteet sovitetaan
valtio-omistajan asettamiin raameihin. Valtio-omistajan odotukset Metsähallituksen
toiminnalle on koottu maa- ja metsätalousministeriössä sekä ympäristöministeriössä
valmisteltuihin ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsiteltyihin
Metsähallituksen omistajapoliittisiin linjauksiin vuosille 2016–2020.

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

OSALLISTUMISMENETELMÄT
YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY
Tomi Tuomasjukka, Fasilitaattori, Työluotsi Oy

Tavoitteet
Luonnonvarat ovat Lapissa iso ja tärkeä asia. Valtaosa lappilaisista elää intensiivisessä suhteessa luontoon ja merkittävä
osa asukkaista saa toimeentulonsa luonnonvaroihin nojaavista
elinkeinoista. Siksi on luonnollista, että luonnonvarasuunnittelun sidosryhmätyön rooli on Lapissa varsin korostunut.
Lapin luonnonvarasuunnitelma 2019–24:n sidosryhmätyön
tavoitteeksi muodostui omistajuuden tunteen luominen itse
suunnitelmaan ja sen toteutukseen. Vaikka Metsähallitus on
Lapissa erittäin iso toimija, luonnonvarojen kestävä käyttö on
koko väestön yhteinen asia. Suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta keskeinen tavoite oli saada käyttöön paras mahdollinen Lapin luonnonvaroihin kohdistuva asiantuntemus.

Sidosryhmätyön periaatteet
Sidosryhmäyhteistyön päätyökaluksi otettiin niin sanottu yhteistyöryhmä (YTR), johon Metsähallitus kutsui asiantuntijoita
eri puolilta luonnonvarojen kestävän käytön ja suojelun kenttää. Pyrkimyksenä oli rakentaa yhteistä ja vuorovaikutteista
suunnittelua ja sitä kautta parasta mahdollista hyötyä luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Hyvän yhteistyön ilmapiirin
luominen YTR:n oli selkeä tavoite.
Suunnitteluun haluttiin myös mukaan paras mahdollinen
asiantuntemus erilaisista viiteryhmistä. Yhteistyöryhmä kokoontui suunnitteluprosessin aikana kolme kertaa. Ryhmän
koko oli 29 asiantuntijaa ja heistä oli paikalla ensimmäisessä
tapaamisessa 27, toisessa 17 ja kolmannessa 20 henkilöä. Yhteistyöryhmän asiantuntijat on lueteltu liitteessä 8.
Sidosryhmien todelliset mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelman luonnonvarasuunnitelman sisältöön muodosti yhteistyön
ytimen. Tärkeänä nähtiin myös, että jokaisen asiantuntijan ääni
tulee kuuluviin. Keskustelussa pyrittiin alusta alkaen hyvään
dialogiin, joka mahdollistaa kaikkien näkökulmien esilletulon,
innovatiivisuuden ja yhteisen ymmärryksen lisääntymisen.
Käytännön työkaluna näiden periaatteiden saavuttamisessa
oli kokoontumisten aikana tapahtuva pienryhmätyöskentelyn
ja yhteisen keskustelun vuorottelu.

Pienryhmätyö tehtiin 6–8 hengen pöydissä, jotka nimettiin
suunnittelualueen kansallispuistojen mukaan. Jokaisessa puistopöydässä yksi Metsähallituslainen toimi ”puistoisäntänä/
emäntä”, jonka roolina oli fasilitoida pöydän keskustelua. Hän
ei ottanut kantaa mahdollisesti Metsähallitukseen liittyviin kysymyksiin, vaan tätä asiantuntijaroolia kantoi toinen, senioritason Metsähallituksen edustaja. Puistoisännät briifattiin omaan
fasilitointitehtäväänsä ennen jokaista YTR:n tapaamista.
Näiden kahden roolin lisäksi Metsähallituksesta osallistui kaksi luonnonvarasuunnittelun asiantuntijaa, joiden tehtävänä oli
havainnoida suunnitteluprosessia ja kerätä siitä hyödyllistä
tietoa tulevaisuutta varten.
Puistopöydissä jokaisen asiantuntijan äänen kuuluminen varmistettiin KETSO®-työkalulla. Ketso on käytännössä pienryhmälle tarkoitettu fyysinen ajatuspuu (mindmap). Työskentelyn
aluksi fasilitaattori esittää käsiteltävään aiheeseen liittyvän
kysymyksen ja jokainen pöydän jäsen kirjoittaa kysymykseen
liittyviä omia ajatuksiaan pienille ”lehdille” muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen fasilitaattori ohjaa ajatusten purkamisen yhteiselle työskentelyalustalle. Jokainen kertoo yhden
oman ajatuksen kerrallaan ja laittaa sen pöydälle. Kun lehdet
alkavat kerääntyä alustalle, niitä voidaan ryhmitellä. Samalla
ryhmä käy jäsentävää keskustelua ja muotoilee aiheesta omaa
yhteenvetoaan.
Fasilitaattori voi esittää lisää kysymyksiä, joiden työstämiseen
käytettään erivärisiä lehtiä. Näin pöydälle muodostuu kokonaiskuva pienryhmän yhteisestä ajatusten ja mielipiteiden todellisuudesta, joka sitten voidaan jakaa muiden pöytien kanssa
ja altistaa yleiseen keskusteluun.
Ketso-työkalua käytettiin ensimmäisessä ja toisessa YTR:n tapaamisessa. Puistopöydät jakoivat ajatuksensa sekä yhteisen
virtuaaliseinän kautta ja antoivat myös suullisen yhteenvedon.
Ketson ja Padlet-virtuaaliseinän yhteiskäyttö oli merkittävässä
asemassa yhteisten odotusten ja toimintaympäristön muutosten hahmottamisessa. Jokaisen Ketson sisällöt myös valokuvattiin ja kirjoitettiin puhtaaksi työpajan jälkeen. Sisältöjä
käytettiin luonnonvarasuunnitelman työstämisessä.
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YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYN
KULKU

tusten kartoittaminen. Näitä käytettiin hyödyksi ensimmäisessä yhteistyöryhmän tapaamisessa, kun luotiin yhteistyön
kulmakiviä.

Taustatyö Metsähallituksessa
Lapin luonnonvarasuunnitelman työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun 2018 alussa. Työ käynnistettiin
rakentamalla pitkälle pöydälle fyysinen malli itse suunnitteluprosessista. Aikajanalle symboleilla kuvatut tapahtumat,
kuten YTR-tapaamiset, teematyöpajat, hallituskäsittelyt, auttoivat työryhmän jäseniä hahmottamaan edessä olevan työmaan
suuruutta ja pohtimaan myös asioiden parasta järjestystä ja
linkityksiä.
Työryhmä otti myös käyttöönsä omat yhteistyön kulmakivet.
Näillä tarkoitetaan niitä yhteisesti sovittuja yksilön ja ryhmän
ominaisuuksia, jotka auttavat luomaan ja ylläpitämään parasta
mahdollista yhteistyötä ryhmän sisällä. Kulmakivien määrittelyn yhteydessä harjoiteltiin Ketso-työkalun käyttöä, jotta
jokaisella olisi siitä ennakkotuntuma.
Elokuussa 2018 fasilitaattori toteutti YTR:n jäsenien ennakkohaastattelut. Puhelimitse tehdyt, noin puoli tuntia kestäneet keskustelut auttoivat keräämään tietoa asiantuntijoille
yhteisestä arvopohjasta, odotuksista sidosryhmäyhteistyölle
ja suhtautumisesta Metsähallitukseen.
Keskustelujen yhteenvetotietoja käytettiin sidosryhmäyhteistyön menetelmien suunnittelussa hyväksi ja valittuja osia jaettiin ryhmälle yhteenvetona. Yksittäisten haastattelujen tietoja
ei julkistettu edes Metsähallituksen työryhmälle. Merkittävin
hyöty ennakkohaastatteluista oli yhteisen arvopohjan ja odo-

Projektiryhmän hahmotelma tulevasta suunnitteluprosessista.

Suunnitteluprosessin jouhealle etenemiselle tärkeäksi huomattiin Lapin luonnonvarasuunnitelman 2019–24 selkeän
yleisen tavoitteen määrittely. Samalla työryhmässä selkeytettiin tämän tavoitteen sekä linjausten ja toimenpiteiden
keskinäinen logiikka. Tältä pohjalta laadittiin yhteisesti kirjoittamisohjeet linjauksille ja toimenpiteille, mikä koettiin
hyödylliseksi.

Ennakkohaastatteluiden kysymykset olivat:
1. Mitä asiantuntemusta sinä tuot
tähän valmisteluprosessiin?
2. Missä organisaatioissa on samanlaista
asiantuntemusta kuin sinulla on?
3. Mitkä ovat keskeisiä arvoja tässä sinun
viiteryhmässäsi? Mitä sinä ajattelet niistä?
4. Mikä on sinulle henkilökohtaisesti tärkeää Lapin
luonnonvarojen käytössä tulevaisuudessa?
5. Mitä odotuksia sinulla on tulevalta
yhteistyöryhmältä/työskentelyltä?
6. Millainen mielikuva sinulla on Metsähallituksesta?
7. Haluatko kertoa jotain muuta?
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Yhteistyöryhmän ensimmäinen tapaaminen 4.9.2018 Arktikum, Rovaniemi
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Taneli Kolström toivotti aamukahvia nauttivat asiantuntijat tervetulleeksi ja esitteli
luonnonvarasuunnittelun avainhenkilöt lyhyesti. Osallistujien esittäytyminen tehtiin karttaharjoituksena. Kokoushuoneen
toisella laidalla olevaan tyhjään lattiatilaan hahmotettiin parin kiintopisteen (Utsjoki ja Kemi) avulla Lapin kartta. Jokaista
osallistujaa pyydettiin asettumaan kartalle sen mukaan, mikä
hänelle on henkilökohtaisesti tärkeä luontokohde. Fasilitaattori ohjasi jokaisen esittäytymään muulle oman luontokohteen
kuvauksen kautta.
Tämän nopean esittäytymisen jälkeen jokaista pyydettiin
asettautumaan kartalla uuteen paikkaan, sen mukaan mikä
on kunkin omaan asiantuntemukseen liittyvä tärkeä paikka
juuri tällä hetkellä (”hotspot”). Nämä paikat myös merkittiin
lattialle ja dokumentoitiin. Fasilitaattori ohjasi samalla tavalla
jokaisen kertomaan parilla lauseella omasta alastaan.
Puistopöydissä kuunneltiin fasilitaattorin lyhyt yhteenveto
ennakkohaastatteluissa esille nousseista asiantuntijoiden ja
heidän viiteryhmiensä yhteisistä arvoista. Niistä käytiin lyhyt
puistokeskustelu arvioiden tulevia mahdollisuuksia hyvän
yhteistyön tekemiseen. Yhteisesti todettiin arvojen antavan
hyvän pohjan tulevalle työlle. Todettiin myös, että Lappi ja
sen elinvoimaisuus on selkeästi kaikille osallistujille tärkeä.
Luonnonvarojen kestävyys huomattiin olevan yksi keskeisiä
yhteisiä arvoja.

Tämän jälkeen seurasi yhteenveto haastatteluista kootuista
odotuksista yhteiselle sidosryhmätyöskentelylle. Jokainen
osanottaja sai tehtäväksi valita yhteenvetolistalta kolme odotusta vastauksena kysymykseen: ”Mitkä näistä odotuksista auttavat meitä kohti hyvää yhteistyötä?”. Tulokset koottiin yhteen.
Eniten ääniä saivat kuuntelu, yhteensovittaminen, asiantuntijuus, avoimuus, vuoropuhelu ja tulevaisuuden suunnittelu.
Yhteistyön kulmakivien valinnan jälkeen siirryttiin Ketso-työskentelyyn sanoittamaan näiden kuuden odotuksen käytännön
toteutusta vastauksena kysymykseen ”Mitä minä voin tehdä,
että tämä odotus toteutuu?” Puistoisännät fasilitoivat kaikkien vastausten siirtämisen koko yhteistyöryhmän näkyville
Padlet-virtuaaliseinän kautta. Lopuksi arvioitiin lyhyesti omaa
sitoutumista näihin toimintatapoihin.
Tietoisku Metsähallituksesta ja luonnonvarasuunnittelusta vei
osallistujien ajatukset lähemmäksi itse suunnittelutyötä. Metsähallituksen Kii Korhonen selvensi luonnonvarasuunnittelun
roolia isossa kuvassa ja hahmotti tulevaa aikataulua.
Iltapäivä omistettiin kahdelle laajalle aiheelle. Ensin työstettiin puistoryhmissä Ketso-menetelmällä asiantuntijoiden näkemyksiä viiteryhmiensä odotuksista Lapin luonnonvarasuunnitelmalle. Työstettiin myös alustavia toimenpiteitä odotusten
saavuttamiseksi.

Työryhmässä käytiin jatkuvasti etenevää keskustelua luonnonvarasuunnitelman esitysmuodosta ja
ennen kaikkea sen asemoinnista yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kuva: Tomi Tuomasjukka
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Sitten edettiin arvioimaan Lapin luonnonvarojen käyttöön vaikuttavien toimintaympäristön muutosten kartoitukseen. Välillä
vierailtiin naapuripuistoissa ja kommentoitiin työtä siellä. Ryhmät arvioivat myös eri muutostekijöiden vahvuuksia ja todennäköisyyksiä. Molemmissa Ketso-harjoituksissa yhteistä kuvaa
tuloksista luotiin Padlet-virtuaaliseinän avulla.
Iltapäivän aikana havaittiin, että kaksi keskeistä käsitettä,
kestävyys ja yhteensovittaminen hyötyisivät selventämisestä. Tästä pidettiin lyhyt Ketso-harjoitus, jossa ryhmät avasivat
omia ajatuksiaan ja käsityksiään näiden sanojen merkityksistä.
Päivän viimeinen tietoisku valotti Metsähallitukseen kohdistuvaa omistajapolitiikkaa eli käytännössä mihin luonnonvarasuunnittelulla voidaan vaikuttaa. Asia esitettiin vaikuttamisen kehien muodossa ja se selvensi osallistujille eri päätöksentekotasojen ja ohjausinstrumenttien (kuten lait, hallinnon
päätökset, johtaminen) keskinäisiä suhteita.

Suomen lainsäädäntö

Suomen hallituksen
linjaukset

Metsähallituksen
strategia
LVS
Toiminnan
linjaukset

Päivän päätteeksi puheenjohtaja kiteytti työskentelyn tulokset
ja projektipäällikkö Maria Sundman kertoi seuraavista askelista. Padlet-seinät avattiin osallistujien kommenteille ja niitä
toivottiin runsaasti ennen seuraavaa YTR:n kokoontumista lokakuussa. Lisäksi muistutettiin syys-lokakuussa kokoontuvista
kuudesta eri teemaryhmästä, joissa keskustellaan tarkemmin
porotaloudesta metsätaloudesta, virkistyskäytöstä, luonnonsuojelusta, matkailusta ja kuntasektorista suhteessa luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Loppukierros pidettiin piirissä aamupäivän Lapin kartan ympärillä, jossa jokainen kertoi lyhyesti mitä vei yhteisestä työskentelystä mukanaan.

Ison kokoussalin lattialle oli
kuvattu aikajanalle koko Lapin
luonnonvarasuunnitelma
2019–24:n suunnitteluprosessi.
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Yhteistyöryhmän toinen tapaaminen
18.10.2018 Hotel Santa Claus, Rovaniemi
Toisen tapaamisen alussa puheenjohtaja kiinnitti osallistujien
huomion edellisellä kerralla sovittuihin yhteistyön kulmakiviin
ja tunnusteli sitoutumista niihin. Ison kokoussalin laitaan oli
lattialle kuvattu aikajanalle koko Lapin luonnonvarasuunnitelma 2019-24:n suunnitteluprosessi. Ryhmä opastettiin kävelemään suunnittelupolku alusta loppuun ja kokoontumaan
sitten YTR2:n tasalle puistoryhmiin seisomaan. Käytiin pieni
keskustelu kysymyksestä ”mikä sai minut tulemaan uudelleen”
ja jaettiin yhteenvedot.
Pöydissä työskentelyn pohjaksi fasilitaattori kertasi käytettävissä olevien materiaalien kokonaiskuvan. Sitä täydennettiin
vielä ennakkotiedolla yleisökyselyn tuloksista. Ketso-Padlet
-menetelmällä käytiin lyhyt keskustelu kysymyksistä Mitä
tärkeää materiaalit kertovat?, Mitä yllättävää?. Mitä puuttuu?
Aamupäivän päätyöskentely keskittyi luonnonvarasuunnitelman tavoitteen ja linjauksien logiikan ja kattavuuden
analyysiin. Metsähallituksen Jyrki Tolonen esitteli tavoitteen
ja linjaukset, minkä jälkeen jokainen puistopöytä keskittyi
pohtimaan niiden muodostaman kokonaisuuden toimivuutta
suhteessa edellisellä kerralla hahmotettuihin toimintaympäristön muutoksiin ja sidosryhmien odotuksiin luonnonvarojen
käytöstä. Tämä tehtiin Ketso-Padlet työskentelynä. Käsiteltävät
kysymykset olivat: Mitä tarpeellisia asioita on katettu? Mitä
ei ole huomioitu, tai mitä puuttuu? Mitä on ehkä painotettu
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liikaa? Mitä mieltä linjausten muotoiluista ollaan? Ehdotuksia
uudelleenmuotoiluiksi?
Aamupäivän päätteeksi kuultiin tietoisku puuntuotannon kestävyyden hallinnasta eli hakkuulaskelmien perusteet.
Iltapäivällä vaihdettiin työskentelymenetelmää. Jokaisella
puistoisännällä oli pöydässään valmiina dataheittimeen yhdistetty datatykki ja taulukkotiedosto kaikista linjauksista ja
niille luonnostelluista toimenpiteistä. Ensin analysoitiin omassa pöydässä ensimmäisen linjauksen kaikki toimenpiteet. Puistoisäntä kirjasi ryhmän mielipiteen sen mukaan katsottiinko
toimenpide hyväksi ja toimivaksi, oikeansuuntaiseksi (ja tarpeelliset korjausehdotukset) tai poistettavaksi tarpeettomana.

Tässä keskustelussa puistoisäntä käytti
ohjaavina
Tässä keskustelussa
kysymyksinä seuraavia:
puistoisäntä käytti
ohjaavina
kysymyksinä
seuraavia:
• Onko toimenpide riittävän konkreettinen?
• Onko toimenpide riittävän konkreettinen?
• Miten toimenpide vaikuttaa linjauksen toteutumiseen?
• Miten toimenpide vaikuttaa linjauksen toteutumiseen?
• Mikä toimenpide on tehokkain?
• Mikä toimenpide on tehokkain?
• Mihin odotukseen toimenpide vastaa?
• Mihin odotukseen toimenpide vastaa?
• Sisältääkö lista toimenpiteistä kaiken tarpeellisen
YTR1:ssä
jo esitetyistä
toimenpiteistä?
lista toimenpiteistä
• Sisältääkö
kaiken tarpeellisen
YTR1:ssä jo esitetyistä toimenpiteistä?
• Mitä toimenpiteiden listasta puuttuu?
• Mitä toimenpiteiden listasta puuttuu?
Loput viisi linjausta käsiteltiin World Cafe -menetelmällä.

Kuva: Tomi Tuomasjukka
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Työpajassa pohdittiin
yhdessä tarvetta uusille tai
päivitettäville matkailun ja
retkeily painopistealueille
suunnittelualueella.
Kuva: Tomi Tuomasjukka
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Puistoisännät pysyivät kotipöydissään ja jokaisella heillä oli
yksi linjaus. Hän esitteli kierrosta saapuvalle ryhmälle edellisen kommentit ja ohjasi heitä lisäämään oman analyysinsä
edellisten vahvistukseksi. Kommentit ja muutosehdotukset kirjattiin samaan tapaan taulukkoon, joka heijastettiin ryhmän
nähtäville.

Mitä sinun asiantuntemuksesi valossa tarvittaisiin, että voisit
siirtyä yhden asteen lähemmäs maksimia. Jokaisen ajatukset
kirjattiin fläppitaululle. Taustatyönä kerättiin myös jokaisen
asiantuntijan antama vastaus ensimmäiseen kysymykseen
lukuarvona. Metsähallituksen työntekijöiden antamat vastaukset erotettiin muista.

Tekstien analyysin vastapainoksi tehtiin vielä karttatehtävä.
Jokainen ryhmä sai käyttöönsä suunnittelualueen karttoja. Heitä pyydettiin merkitsemään niihin tärkeitä matkailualueita ja
erämaisia metsätalousalueita.

Tauon aikana fasilitaattori muotoili asteikkoharjoituksessa
annetuista ajatuksista kahdeksan tärkeän teeman listan. Nämä toimivat pohjana iltapäivän ryhmätyölle puistopöydissä.
Jokainen ryhmä tarttui niihin teemoihin, joita kokivat tärkeinä.

Päivä päätettiin kokoontumalla laajaan ympyrään. Jokainen
kertoi omalla vuorollaan ajatuksia kysymyksestä ”Mikä tässä
päivässä oli tärkeintä?”

Keskustelun tueksi annettiin seuraavat kysymykset:

Yhteistyöryhmän kolmas tapaaminen
9.1.2019 Arktikum, Rovaniemi

• Mitä vaikutuksia sillä olisi?

Kolmannen tapaamisen aluksi puheenjohtaja hahmotti päivän
tavoitteet. Hän näytti jo tutun kuvan yhteistyön kulmakivistä. Hän pyysi osallistujia osoittamaan sitoutumisensa näihin
periaatteisiin nousemalla seisomaan. Fasilitaattori ohjasi ryhmän siirtymään taas suunnitteluprosessia kuvaavan aikajanan
ääreen. Käytiin lyhyt puistoporina kysymyksestä: Mikä tekee
LVS-prosessista arvokkaan?

• Mikä/millainen muutos/muutokset
parantaisi suunnitelmaluonnosta?

• Kuka siitä hyötyisi
• Mitä haittoja siitä olisi? Kenelle?
Puistoryhmät antoivat yhteenvetonsa ja niiden pääkohdat kirjattiin fläppitaululle.

Metsähallituksen Johanna Leinonen piti napakan tietoiskun
luonnonvarasuunnittelun seurannassa käytettävistä mittareista ja niiden tilanteesta Lapin Luonnonvarasuunnitelman
alueella.

Iltapäivälle oli suunniteltu toinen laaja harjoitus, jossa tarkoituksena oli arvioida luonnonvarasuunnitelman luonnoksen innostavuus sidosryhmien joukossa. Harjoitus jätettiin pois ajanpuutteen vuoksi. Aamun asteikkoharjoitus oli nostanut esille
vahvoja mielipiteitä, joiden käsittely vei enemmän aikaa kuin
oli suunniteltu.

Pääjohtaja Pentti Hyttinen osallistui tähän työpajaan. Hän piti
lyhyen esityksen Metsähallituksen strategisista tavoitteista.
Näiden valossa hän korosti yhdessä tekemisen merkitystä.

Edellisellä kerralla tehdyn matkailun- ja retkeilyn painopiste
alueiden karttaharjoituksen tulokset ja niiden sisällyttäminen
luonnonvarasuunnitelmaan esiteltiin lyhyenä tietoiskuna.

Edellisen tapaamisen pohjalta muotoillut luonnonvarasuunnitelman linjaukset ja niitä vastaavat toimenpiteet oli toimitettu
osallistujille tutustuttavaksi noin kolme viikkoa ennen kolmatta tapaamista. Laaja kokonaisuus esiteltiin yhteenvetona Metsähallituksen eri toimialueiden edustajien toimesta. Äskettäin
valmistuneet luvut hakkuiden määrästä kuutiometreinä vuodessa esiteltiin tässä yhteydessä.

Viimeisessä ryhmätyössä arvioitiin yhteistyöryhmän työskentelyn onnistumista. Jokainen osallistuja kirjoitti nimettömänä vastauksia kysymyksiin

Fasilitaattori rakensi lattialle asteikon yhdestä kymmeneen,
jossa kymmenen oli maksimi. Hän kertasi Lapin luonnonvarasuunnitelman laajan tavoitteen (Valtion maiden ja vesien
monipuolinen kestävä hyöty) ja pyysi jokaista asiantuntijaa
asettumaan tälle asteikolle vastauksena kysymykseen: Kuinka hyvät edellytykset linjauksien ja toimenpiteiden kokonaisuudella on toteuttaa tämä tavoite? Jokaisen ilmaistua oman
asiantuntemuksensa mukaisen kannan, fasilitaattori kysyi
jokaiselta lyhyitä vastauksia kysymyksiin: Mitkä asiat Lapin
luonnonvarasuunnitelman kokonaisuudessa ovat kunnossa?

• Mitä voisimme tehdä paremmin ensi kerralla?

• Miten olemme onnistuneet keskustelun laadussa?
Asteikolla 1–10, jossa 10 on maksimi.
• Mikä saa sinut tuntemaan, että osallistumisellasi
tähän prosessiin oli vaikutusta?

• Mitä neuvoja antaisimme Metsähallitukselle
yhteistyön kulmakivien toteuttamiseen jatkossa?
Puistoryhmät kävivät yhteenvetokeskustelun näistä arvioistaan
ja esittivät yhteisen kantansa. Puistoisännät keräsivät kirjoitetut palautteet myöhempää analyysiä varten.

97

98

Osallistujien kokemukset yhteistyöryhmän työskentelystä
Yhteistyöryhmän kolmannessa tapaamisessa tehdyn arviointikyselyn mukaan osanottajat kokivat keskustelun laadun
hyvänä. Kysymykseen ”Miten olemme onnistuneet keskustelun laadussa?” annettiin numeerisia arvosanoja yhteensä 28
kappaletta. Lisäksi oli yksi sanallinen arvio (kohtalainen). Arvosanojen keskiarvo oli 8,16, mikä on varsin korkea asteikolla yhdestä kymmeneen. Metsähallituksen edustajia tässä oli
mukana kahdeksan henkilöä.
Vastaukset kysymykseen ”Mikä saa sinut tuntemaan, että
osallistumisellasi tähän prosessiin oli vaikutusta?” ryhmittyivät kolmen pääkohdan alle. Kokemus kuulluksi tulemisesta ja
mahdollisuudesta esittää oma mielipide tai antaa omaa asiantuntemusta muiden käyttöön löytyi 12 vastauksesta. Neljän
osallistujan mielestä yhteistyöryhmän ilmapiiri oli keskusteleva ja ristiriitoja siedettiin hyvin. Kuusi vastaajaa ilmaisi, että
heidän esittämiään asioita oli kirjattu muistiin tai niitä näkyi
luonnonvarasuunnitelman teksteissä. Muita kommentteja oli
viisi, joissa nostettiin esille muun muassa oppimisen ja ymmärryksen lisääntyminen.
Kysymys ”Mitä voisimme tehdä paremmin ensi kerralla?” tuotti
suuren määrän ideoita ja ehdotuksia. Suunnitteluprosessin rakenteen kehittämisestä annettiin yhdeksän parannusehdotusta. Niistä monet koskivat tapahtumien ajoitusta suunnittelun
eri vaiheissa. Aikaisempaan vaiheeseen ehdotettiin hakkuumäärien käsittelyä ja lähtötilanteen tietoja.
Teemaryhmissä työstettyjä asioita toivottiin läpikäytäviksi
yhteistyöryhmässä. Suunnittelun lopputuloksen riippumaton
ulkopuolinen arviointi oli yksi ehdotus. Lisää aikaa työskentelyyn toivottiin myös, esimerkiksi lisäämällä prosessiin yksi
yhteistyöryhmän tapaaminen ja teemaryhmiä. Eri näkökulmia
ehdotettiin avattavaksi prosessin alussa elinkeinojen edustajien puheenvuorojen kautta.
Yhteistyöryhmän työpäivien ajankäyttöön ehdotettiin lisää
väljyyttä ja toisaalta myös tehostamista. Mukaan kaivattiin
myös asiantuntijoiden ja tutkijoiden alustuksia ”kiperistä kysymyksistä”, kuten esimerkiksi metsätalouden ja porotalouden
suhteesta. Työskentelyn tueksi ehdotettiin myös muualla toimivaksi havaittujen elinkeinojen yhteensovittamisen malleja.
Työpajapäivien menetelmiin tuli myös useita kehittämisehdotuksia. Selkein viesti näissä oli ohjata osallistujat suoraan
kipupisteiden äärelle ja pohtimaan käytännön ratkaisuja niihin. Keskinäistä näkemyksien kyseenalaistamista toivottiin
enemmän. Toivottiin ”maalaisjärkeä” ja konkretiaa.
Yhteistyöryhmän osallistujia haastettiin myös tutustumaan
laajoihin materiaaleihin ennakkoon.
Yhteistyöryhmän kokoonpanosta annettiin useita suosituksia.

Sen osallistujien ikä- ja sukupuolirakennetta toivottiin selkeästi monipuolisemmaksi ja edustavammaksi. Asiantuntijoita
haluttiin enemmän mukaan. Kriittisiä mielipiteitä esittäviä jäseniä haluttiin myös lisää ryhmään. Teemaryhmiin ehdotettiin
kutsuttavaksi asiantuntijoita.
Viimeinen kysymys ”Mitä neuvoja antaisit Metsähallitukselle yhteistyön kulmakivien toteuttamisessa jatkossa?” tuotti
monia vastauksia, jotka viittasivat suunnitteluprosessin kehittämiseen ja ne on raportoitu edellä. Ajatuksia itse yhteistyön kulmakivien toteutuksesta luonnonvarasuunnitelman
toteutuksessa tuli hyvin niukasti. Tämä kertoo, että kysymys
oli epäselvästi muotoiltu. Tärkeimmät neuvot rohkaisivat avoimuuteen, hyvään vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa ja
nopeaan tiedottamiseen.

Fasilitaattorin mietteitä työn loppumetreillä
Mikä toimi hyvin?
Lapin luonnonvarasuunnitelma 2019–24 oli ihmisten välisen
yhteistyön ammattilaisen näkökulmasta katsottuna erittäin
ansiokas sidosryhmien laajassa osallistamisessa. Tällä viittaan
ennen kaikkea yhteistyöryhmän tapaamisen lisäksi Metsähallituksen järjestämiin muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa
on ollut mahdollista kertoa ajatuksiaan, kommentoida, keskustella ja visioida. Lapissa on onnistuttu tuomaan perinteisen
osallistamisen kenttään virkistäviä uusia avauksia.
Yhteistyöryhmän sisäisessä yhteistyössä koen itse sekä luen
annetusta palautteesta, että paikalla olleet asiantuntijat ovat
kokeneet saaneensa äänensä kuuluviin kohtalaisen hyvin.
Tässä oli hyödyksi Ketso-menetelmä, joka varmistaa myös
vähemmän tilaa ottavien ihmisten kommenttien tulemisen
esille. Nähdäkseni myös ensimmäisessä tapaamisessa tarkoituksella tehty hidas aloitus tutustumisineen ja yhteistyön
kulmakivineen. Kiirehtiminen hitaasti vaikutti positiivisesti
yhteistyöryhmän kokoontumisten ilmapiiriin, joka koettiin
huomattavan myönteisenä. Toinen kysymys on kuitenkin yhteistyöryhmän kokoonpanon onnistuneisuus, siihen palaan
seuraavassa luvussa.
Alkuvaiheen työskentelyssä onnistuttiin luomaan yleiskuva
odotusten ja toiveiden kirjosta. Tämä oli arvokasta materiaalia
ja ohjausta luonnonvarasuunnitelman laatijoille Metsähallituksessa. Kokonaiskuvan näkeminen hahmotti osallistujille
käsitystä moniäänisyydestä ja todennäköisesti myös viritti
keskusteluun lähtökohtaisesti yhteensovittamisen tavoitteen.
Tämä on varsin merkittävä saavutus.
Suunnitteluprosessin kuvaaminen lattialle aikajanalla toisessa
ja kolmannessa tapaamisessa oli onnistunut tapa kiinnittää
osallistujien mieli luonnonvarasuunnitteluun ja päivän teemaan. Tiesimme, että jokainen osallistuja tulee työpajoihin
omasta kiireisestä todellisuudestaan ja halusimme mahdollistaa hyvän asettumisen luonnonvarasuunnitelman teemaan.
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Aikajanan läpikävely oli selkeästi voimakas tapa tehdä tämä
virittäytyminen.

Mitä voisi kehittää, jotta menisi vieläkin paremmin?
Laaja osallistaminen on ollut tämän prosessin vahvuus, jos
sitä verrataan muihin vastaaviin. Siitä huolimatta on ilmeistä,
että suunnittelualueen asukkaiden, ryhmien ja elinkeinojen
osuutta keskustelussa voisi ja pitäisi vieläkin lisätä. Yhteistyöryhmien työskentelyyn voisi varata 2-3 päivää enemmän
aikaa. Teemaryhmät osoittautuivat myös erittäin arvokkaaksi
keskustelualustaksi. Niiden käyttöä voisi lisätä ja linkitystä yhteistyöryhmän työpajoihin vahvistaa huomattavasti.

Asioiden ajoitus suunnitteluprosessissa
osoittautui tärkeäksi tekijäksi. Nähdäkseni olisi hyvä tuoda yhteistyöryhmässä aikaisemmin esille ainakin seuraavat teemat:
• Mikä luonnonvarasuunnittelu on ja mihin sillä
voidaan vaikuttaa? Mihin sillä ei voida vaikuttaa?
• Luonnonvarasuunnitelman seurantamittarit ja
nykytila suunnittelualueella. Näiden kautta on myös
hyvä luoda kuva Metsähallituksen toiminnasta
melko aikaisessa vaiheessa prosessia.
• Hakkuumäärien esittely ja niistä keskustelu. Toinen
yhteistyöryhmän tapaaminen olisi optimaalinen kohta,
jolloin alustavaa keskustelua voitaisiin käydä päivän
aikana, toisen ja kolmannen tapaamisen välillä ja
vielä kolmannessa tapaamisessa. Hakkuumäärät ovat
yksi luonnonvarojen käytön puhutuimmista aiheista.
Hakkuulaskelmien siirtäminen toiseen tapaamiseen
tarkoittaisi todennäköisesti itse YTR2:n siirtämistä hiukan
myöhemmäksi, jotta laskelmat ehdittäisiin tehdä.
Ajoituksen tärkeyttä kiteyttää erittäin hyvin seuraava suora lainaus palautteesta toisen yhteistyöryhmän tapaamisen jälkeen:
”Epäselväksi jäi edelleen, missä hakkuutavoitteet päätetään ja mikä on luonnonvarasuunnittelun rooli hakkuutavoitepäätöksessä.
Onko luonnonvarasuunnittelulla oikeasti mitään muuta tarkoitusta ja merkitystä kuin rakentaa kivoja kokouksia sidosryhmille?”
Toinen YTR1:n liittyvä kriittinen havainto oli toimintaympäristön muutoksien pohdinnan aloittaminen puhtaalta pöydältä.
”Ei ole kovin tehokasta, jos 50 ihmistä tulee siihen itsestään selvään tulokseen, että ilmastonmuutos on vakava asia…” Tuloksena
oli, että ratkaisujen pohdintaan jäi liian vähän aikaa. Jatkossa
parempi tapa toimia on luoda selvistä asioista koostuva kokonaiskuva ongelmineen (esimerkiksi porotalous vs. metsätalous) ja haastaa yhteistyöryhmä pohtimaan näiden kehitystä,
ratkaisuja, ongelmien suuruusluokkia ja todennäköisyyksiä
sekä ratkaisuja luonnonvarasuunnittelun kehyksessä.
Metsähallituslaisten kaksi erilaista roolia yhteistyöryhmän
jäseninä (fasilitoiva ja asiantunteva) jäi epäselväksi. Metsähallitus on yksi toimija muiden joukossa ja tämän vuoksi on

tärkeää, että sen edustajia on mukana keskusteluissa. Roolituksien vain on oltava selkeät, jotta voidaan välttää tällaisia
tuntemuksia: ”Minua häiritsi se, että jokaisessa osaryhmässä
("kansallispuistossa") oli ilmeisesti mukana Metsähallituksen
edustaja. Tällainen rakenne vaikuttaa keskustelun avoimuuteen.
Ymmärtääkseni tässä pitäisi olla kyseessä MHn järjestämä ulkopuolisten tahojen sidosryhmä-työskentely; itsensä osallistaminen
tuntuu erikoiselta.” Toisaalta, erään Metsähallituksen sanoitus
käytännön keskustelulle on myös rohkaiseva: ”Metsähallituslaisena ei välttämättä ole ollut tarpeen olla kovin paljoa äänessä.”
Yhteistyöryhmän kokoonpanon kritiikki on osuvaa ja aiheellista. On syytä pohtia miten YTR:n tyyppiseen kokoontumiseen luodaan realistinen kuva yhteiskunnasta vaikuttavista
ryhmistä, niiden koosta ja voimasta. Huomioon otettava myös
heikoimpien ryhmien oikeudet ja tasapainotus. Onko nykyisin
tavallisesti käytetty ”yksi edustaja joka organisaatiosta” oikea
tapa?
Edelliseen myös liittyy erään osanottajan havainto kriittisesti
suhtautuvien asiantuntijoiden vähäisestä määrästä suhteessa
muihin. Keskeinen kysymys on tietenkin, onko tämä todellinen
tilanne, heijasteleeko ryhmän kokoonpano arkea? Ja jos ei ole,
mitä seurauksia sillä on luonnonvarasuunnitelman sisällölle,
sitoutumiselle siihen ja toteutuksen aikana nousevien konfliktien määrälle?
Yhteensovittamisen käsite on luonnonvarasuunnittelussa keskeinen. Sen sisältö on kuitenkin jossain määrin epäselvää. Kun
luonnonvarojen eri käyttömuotoja sovitetaan samalla fyysisellä alueella yhteen, millä kriteerein päätöksiä tehdään? Kuka
tekee? Miten ristiriitoja ratkaistaan?

Mitä neuvottelu- tai sovittelumenetelmiä käytetään?
Erään osallistujan palaute osuu kipeästi tähän kohtaan: ”Olisi
syytä päästä söpöhöpöjargonin yli oikeaan asiaan. Miten ristiriidat ratkaistaan? Mitä luonto- ja ympäristöarvojen huomiointi tarkoittaa käytännössä? Luovutaanko avohakkuista? Kunnostetaanko
metsäojat? Jos vastaus on jälleen pelkkä "yhteensovittaminen ja
sen sun tämän huomiointi", niin koko luonnonvarasuunnittelu on
tyhjänpäiväistä työajan hukkaa.” On selvää, että yhteensovittaminen on arkea Metsähallituksen työssä. Yleisö kaipaa kuitenkin tuon arkityön rakenteiden avaamista.

Ajatuksia fasilitointityöstä
Fasilitaattorilla on alituinen ongelma ajan niukkuuden kanssa. Jokaiseen työpajapäivään oli ladattu paljon odotuksia, paljon tarpeita. Kaikkea ei voitu yhdessä päivässä tehdä. Tämän
vuoksi LVS:n rooli ja vaikuttamismahdollisuudet jäivät ehkä
epäselviksi ja suunnittelualueen nykytilanne tuli esille vasta
viimeisessä tapaamisessa. Kaikki tämä siitä huolimatta, että
Metsähallituksen työryhmä käytti runsaasti aikaa koko prosessin ennakkosuunnitteluun ja hahmottamiseen.
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Mahdollinen ratkaisu on tehdä yhteistyöryhmän ensimmäisestä kokoontumisesta kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä voitaisiin keskittyä luomaan ryhmälle hyvät edellytykset
työskennellä yhdessä ja antaa taustatiedot luonnonvarasuunnittelusta, Metsähallituksen toiminnasta ja suunnittelualueen
nykytilanteesta. Toisena päivänä voisi käydä asiaan ja tutkia
sidosryhmien odotuksia sekä toimintaympäristön muutoksia.
Yhteistyöryhmän kokoontumisissa pyrimme ehdottomasti siihen, että osallistujat ovat paikalla oman viiteryhmänsä
asiantuntijana. Tällä tähtäsimme rakentavaan dialogiin, joka
huomioisi yhteiskunnan kokonaisuuden ja parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikkien kannalta. Tässä on olennainen
ero edunvalvontaan perustuvaan keskusteluun, joka johtaa
usein polarisoituneisiin kiistoihin ja osaoptimointiin. Minun
käsitykseni on, että onnistuimme kohtalaisen hyvin, mutta
tosiasiassa, amerikkalaisittain sanottuna ”valamiehistö pohtii
ratkaisua vielä”.
Ennakkohaastattelut toivat fasilitointityöhön huomattavan
määrän työtä. Niistä oli kuitenkin suuri hyöty. Tärkeimmäksi
näen kuulluksi tulemisen kokemuksen jokaiselle osallistujalle
heti prosessin alussa. Tämä antaa uskoa tulevaan työhön ja
samalla virittää ajatukset itse teemaan, käynnistää pohdinnan tärkeistä asioista. Pieni asia ei myöskään ole alustavan
yhteyden luominen fasilitaattoriin, jonka odotetaan olevan
neutraali, kaikkia huomioiva ja kuunteleva. Oman kokemukseni mukaan ennakkohaastattelut helpottavat prosessia ja
näin nähdäkseni kävi myös Lapin luonnonvarasuunnitelmassa.

Ketso-menetelmä on sekä arvokas että haastava. Sen suurin
hyöty on jokaisen osallistujan äänen saaminen kuuluviin. Kun
keskustelu aloitetaan kirjoittamalla omia ajatuksia lehdille
ja niitä jaetaan vahvan ohjatusti, syntyy tasapuolinen tilanne
erilaisten ihmisten välillä. Haastavuus taas nousee pienryhmien yhteistyötaitojen vaihtelusta. Tämä asettaa ryhmän Ketso-fasilitaattorien osaamiselle vaatimuksia ja nostaa tarvetta
harjoitella fasilitointitaitoja ja fasilitaattorin roolia ennakkoon.

TEEMARYHMÄT
Yhteistyöryhmän lisäksi järjestettiin kuusi eri teemakohtaista
työpajaa Metsähallituksen sidosryhmille ja asiakkaille. Työpajoja järjestettiin porotalouden, metsätalouden, virkistystoimijoiden, kuntien ja kuntayhtymien, luonnonsuojelun ja
matkailualan kanssa. Teemakohtaisissa tapaamisissa päästiin
pureutumaan puhtaasti alaan liittyviin toiveisiin ja haasteisiin
ja voitiin keskustella avoimesti juuri heitä koskevista asioista.
Palaute työpajoista oli positiivista ja työpajojen syntyneiden
materiaalien perusteella Lapin luonnonvarasuunnitelman toiminnan linjaukset saivat lisää sisältöä ja konkretiaa. Myös yhteistyö tiivistyi tapaamisista nousseiden toiveiden perusteella
esimerkiksi kuntien kanssa.
Yhteistyöryhmien ja teemaryhmien yhteissuunnittelutilaisuuksien tulokset muodostivat rungon Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmalle. Tuloksia kommentoi matkan
varrella myös Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta sekä
Metsähallituksen vastuualueiden johtoryhmät, Metsähallituksen johtoryhmä ja hallitus.

Porotalouden teemaryhmä työskentelee. Kuva: Maria Sundman
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KANSALAISTEN ODOTUKSET LAPIN
VALTION MAISTA JA VESISTÄ
Kansalaisten odotuksia ja kokemia hyötyjä selvitettiin avoimella verkkokyselyllä 2.7.–30.9.2018. Kyselyyn vastasi 921
vastaajaa. Kyselyssä selvitettiin miten kansalaiset käyttävät
valtion maa- ja vesialueita, mitkä ovat heille tärkeitä paikkoja,
minkälaisia hyötyjä he toivovat suunnittelualueesta seuraavan
viiden vuoden aikana ja miten he näkevät Metsähallituksen
toiminnan biotalouden edelläkävijänä.
Kansalaiset toivovat valtion mailta ja vesiltä elämyksiä, hyvinvointia ja suomalaisen luontosuhteen vahvistamista. Metsien
virkistyskäyttö on monipuolista ja siihen toivotaan panostusta.
Luonnon monimuotoisuus ja vanhojen metsien säilyminen Lapissa on tärkeää. Uusien kevyempien metsänkäsittelyratkaisujen käyttöönotto valtion metsissä nähdään tarpeellisena monipuolisten käyttäjäryhmien tarpeiden täyttämiseksi.

Toivotut hyödyt
Kansalaisilta kysyttiin yleisökyselyssä mitä erilaisia hyötyjä
he haluavat Lapin valtion mailta ja vesiltä seuraavan viiden
vuoden aikana. Useimmiten nousseita teemoja ovat valtion
maa- ja vesialueilla toimivien käyttäjäryhmien toiveiden yhteensovittaminen ja tasa-arvoisuus käyttäjien välillä, olemassa
olevien retkeilyreittien ja -palveluiden kunnostus ja ylläpito,
luonnon monimuotoisuus, kala- ja riistakantojen hoito, moottorikelkkaurien ylläpito ja vapaan kelkkailun kehitys sekä metsänkäsittelymenetelmien kehittäminen.
Kehittyvä ja elinvoimainen maakunta nousee merkittäväksi
teemaksi kansalaisten vastauksissa. Paikallisuus on kansalaisten mielestä tärkeä tekijä Lapin elinvoiman kannalta. Valtion mailla toimittaessa toivotaan tasapuolista kohtelua ja
toimintaa eri elinkeinojen välillä. Valtion maita ja vesiä koskevat päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä aluetta
työskentelevien henkilöiden toimesta. Kansalaiset toivovat
uusia liiketoimintaideoita ja niiden mahdollistamista valtion
alueilla, kunhan liiketoiminta on vastuullista, huomioi muut
alueen käyttäjäryhmät eikä aiheuta haittaa alueen luonnolle.
Luonto- ja erämatkailu koetaan merkittävinä kehityskohteina
Lapissa tulevina vuosina. Kasvavan luontomatkailun, etenkin
kansainvälisen, on kuitenkin oltava ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävää.
Kansalaiset toivovat valtion metsissä kasvavan lisää hiilinieluja ja -varastoja. Valtion metsät nähdään yhtenä mahdollistajana globaalien ilmastotavoitteiden täyttämisessä.
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen, lisääminen ja heikkenemisen pysäyttäminen ovat merkittäviä teemoja. Luonnon
monimuotisuudesta ollaan huolissaan. Moni vastaaja toivoo
vanhojen metsien säilyvän ja siirrettävän suojeluun niiden
ainutlaatuisuuden vuoksi. ”Vanhan metsän” määritelmää ei
kuitenkaan ole avattu yhdessäkään vastauksessa. Metsien puulajirakennetta ei juuri kommentoida. Vain pari vastaajaa toivoo

monimuotoisten sekametsien määrän lisääntyvän. Kansalaiset
toivovat lisää kulotusta ja jäkälän parempia kasvuolosuhteita
toivotaan jatkossa.
Biotaloutta koskevissa vastauksissa puhutaan muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta vain metsäbiotaloudesta. Vesiin
liittyvästä liiketoiminnasta ammattikalastukseen ja vesiviljelyyn toivotaan kehitystä. Metsähallituksen tehtävänä nähdään
puuntuottaminen ja yhtiöltä odotetaan monipuoliseen puunjalostukseen tarvittavan kestävän raaka-aineen toimituksen
turvaamista. Hakkuut tulee hoitaa asiallisesti ja vastuullisesti.
Metsätalous nähdään myös tulevaisuudessa jatkuvana ja tärkeänä toiminta, mutta se vaatii kansalaisten mielestä kehitystä. Biotalous koetaan usein luonnon monimuotoisuuden
riistona. Kansalaiset toivovat Metsähallituksen kehittävän
erikoishakkuita ja maanmuokkausta mahdollisimman kevyiksi,
jotta valtion maista voisi hyötyä mahdollisimman moni. Metsien kiertoaikaa halutaan pidennettävän. Toive avohakkuiden,
ainakin suurialaisten, lopettamisesta nousee useassa vastauksessa esille.
Vesistöjen kuntoon ja kalakantoihin toivotaan panostusta. Lapin puhtaat vedet ovat ainutlaatuisia ja niistä halutaan pitää
huolta. Ojituksien ja vesistöjen ennallistaminen koetaan tärkeänä. Kunnostusojituksista luopuminen ja soiden ennallistaminen ovat monen kansalaisen toiveena. Heidän huolenaan
on etenkin aiemmin tehtyjen ojien lasku suoraan vesistöihin,
jotka rehevöityvät. Soiden ja vesistöjen ennallistaminen auttaisi myös riistaeläinten lisääntymistä. Kalakantojen hoito ja
etenkin lohien nousu ovat monen huolena.
Suuri osa kansalaisten toiveista valtion maiden ja vesien käytöstä liittyy virkistyskäyttöön. Aineettomat hyödyt ja jokamiehen oikeudet koetaan merkittävinä. Kansalaiset toivovat kauniita metsiä, jotka ovat helposti saavutettavissa ja joissa voi
harrastaa monipuolisesti. Helposti saavutettavien kohteiden
lisäksi toivotaan erämaisiakohteita.
Kansalaisille on tärkeää paikallisuus ja paikallisten oikeuksien
säilyttäminen. He toivovat pystyvänsä vaikuttaman metsänhoitotoimenpiteisiin niin, että heidän virkistyskäyttö voitaisiin huomioida paremmin. Erälupien myynnissä paikallisten
tarpeet tulisi huomioida ensisijaisesti. Kuntalaisen vapaa
metsästysoikeus on hyvin tärkeä ja sitä arvostetaan suuresti.
Metsästäjät toivovat maltillisempia metsänkäsittelyratkaisuja
riistaeläinten kantojen parantamiseksi ja säilyttämiseksi. Metsästäjät toivovat pystyvänsä metsästää myös vanhojen metsien suojelualueilla. Erävalvontaan toivotaan lisää resursseja.
Metsätiet vaativat kansalaisten mielestä kunnostusta, mutta
osa vastaajista toivoo, ettei metsäautoteitä rakennettaisi lisää erämaisen luonnon säilyttämiseksi. Metsäteillä liikkuville puutavara-auton kuljettajille toivotaan yleistä ohjeistusta
toimintatavoista.
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Virkistyskäytön kehittäminen, toivotut ja
kehitettävät harrastusmahdollisuudet
Kansalaiset harrastavat valtion mailla ja vesillä useimmiten
jokamiehen oikeuksiin kuuluvien luonnontuotteiden keräämistä, tulistelua huolletuilla taukopaikoilla, retkeilyä, lenkkeilyä
ja koiran kanssa ulkoilua sekä kalastusta ja metsästystä. Myös
autio- ja päivätupien käyttö, moottorikelkkailu urilla ja maastossa tulistelu ovat suosituimpien aktiviteettien joukossa.
Kansalaiset ehdottivat mieleisiä kehitettäviä aktiviteettejä ja
harrastuksia, joita he haluaisivat harrastaa valtion mailla ja
vesillä seuraavan viiden vuoden kuluessa. Useat mainitsivat
harrastuksia ja aktiviteetteja, joita on jo nyt mahdollista harrastaa valtion mailla ja vesillä. Kehitettävistä aktiviteeteista
mainittiin useimmiten maastopyöräily- ja melontareitit, moottorikelkkaurat, retkeilyreitit ja -palvelut sekä kalastus- ja metsästysharrastuksien olosuhteiden parantaminen. Paikalliset
toivovat, että kaikki panostukset retkeilykohteiden kunnostukseen ja ylläpitoon ei menisi vain alueille, jotka sijaitsevat
matkailukeskusten läheisyydessä ja joissa on suuret kävijämäärät, vaan huomioitaisiin myös paikallisten suosiossa olevat
virkistyskohteet.
Kansalaisten vastauksissa painotetaan nykyisten virkistysalueiden huollon ja ylläpidon merkitystä tulevaisuudessa. He toivovat luonnonmukaisia retkeilyreittejä, joissa on hyvät opasteet. Pidempien matkojen vaeltajille pitkät yhtenäiset reitit
ja niiden varrella olevat autio-, päivä-, vuokra- ja varaustuvat
ovat tärkeitä. Osa vastaajista toivoo myös erämaisia olosuhteita, jolloin maastossa ei liikuttaisi moottoriajoneuvoilla eikä
ympäristöön ole rakennettu kovin paljon palveluita. Helposti
saavutettavat päiväretkikohteet ovat tärkeitä etenkin lapsiperheille. Vastaajat toivoivat myös talvikävely- ja lumikenkäreittejä. Osalle riittäisi talvisin vain auratut pysäköintialueet tien
laidassa, jotta metsään pääsisi esimerkiksi kävelemään lumikengillä tai umpihankihiihtämään. Melojat toivovat vesireittien
kehittämistä ja reittien varrella olevia rantautumispaikkoja ja
rantojen lähellä olevia retkeilyrakenteita. Kalastajat toivovat,
että kalastusvesien ja kalakantojen hoitoon panostettaisiin
sekä kalastuslupajärjestelyitä selkeytettäisiin. Merkittävänä
nähtiin myös se, että olisi tärkeää säilyttää nykyiset palvelut ja
niiden ylläpito eikä välttämättä kehittää uusia, jotta nykyisistä
ei tarvitsisi luopua rahoituksen puutteessa.
Uusista kehitysideoista vastaajat ehdottivat useimmiten urien
ulkopuolella harrastettavaa kelkkailua ja muuta maastoliikennettä. Moottorikelkkailuun kaivataan niin sanottua vapaankelkkailun aluetta, parempaa urien kunnossapitoa ja mahdollisuutta kelkkailla vapaammin urien ulkopuolella esimerkiksi
kalastuspaikoille. Vapaan kelkkailun alue on yksi eniten ehdotuksia saaneista uusista kehitysideoista. Myös mönkijöille
ja enduropyörille ehdotettiin omia kesäreittejä. Koiraharrasta-

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

jat toivovat mahdollisuuksia harrastaa valjakkoajoon koirien
kanssa talvisin ja hevosharrastajat ratsastusmahdollisuuksia
hevosten kanssa. Uusien harrastusmahdollisuuksien joukosta
nousi esille myös kalliokiipeilymahdollisuuksien parantaminen, boulderointipaikoilla kivien harjausta ja puhdistusta otteiden kohdilta sekä boulderointikivien läheltä noin kahden
metrin säteeltä puiden poisto. Vastauksissa ehdotettiin myös
muun muassa retkeilyreittien tarinallistamista sekä seikkailuja metsähuvipuistoja. Vuoden 2018 aikana mahdollistettu jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevien luonnontuotteiden
keruulupaa kehuttiin loistavaksi ja vastaavan tapaisia lupia
toivotaan kehitettävän lisää. Marjastus on tärkeä jokamiehen
oikeuksiin kuuluva harrastus ja marjapaikkojen säilyminen on
tärkeää.
Kehitettävien harrastusten ja aktiviteettien lisäksi kansalaisilta kysyttiin palveluita, joita tarvitaan lisää valtion mailla
ja vesillä liikuttaessa seuraavan viiden vuoden aikana. Useat
toivoivat, että ihmiset löytäisivät luontoon ja nauttisivat siellä
olosta. Ihmiset, jotka eivät liiku kovin paljon luonnossa, toivovat helposti saavutettavia, selkeästi merkittyjä ja hyväkuntoisia retkeilyalueita ja -reittejä. Näitä alueita toivotaan myös
lapsien, ikäihmisten ja liikuntaesteisten puolesta. Liikuntarajoitteisille suunnattuja esteettömiä palveluita toivotaan lisää,
jotta kaikilla on mahdollisuus kokea luonto ja metsä. Retkeilyalueiden opasteisiin tulee panostaa ja kansalaiset näkevät
etenkin matkailun kehittyessä sille lisätarvetta. Monien vastauksissa nousivat esille tulipaikkojen, käymälöiden sekä autio-,
päivä-, vuokra- ja varaustupien tärkeys. Edes osaan varaus- ja
vuokratuvista toivotaan mahdollisuutta ottaa lemmikki mukaan, sillä nyt se ei ole mahdollista. Retkeilykohteiden, etenkin lapsiystävällisten kohteiden, läheisyyteen toivotaan lisää
kahvioita yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Joidenkin
vastaajien mielestä erillisiä palveluita ei välttämättä kaivata, sillä metsään voi mennä muutoinkin nauttimaan, etenkin
koskemattomasta luonnosta. Vastauksissa ehdotettiin myös
retkeilyvarusteiden ja -välineiden, kuten telttojen, rinkkojen
ja suksien, vuokraamista.
Turvallisuus luonnossa liikkuessa koetaan tärkeänä. Tietoisuuden lisäämistä ekologisesta ja roskattomasta retkeilystä
kaivataan lisää. Jätteiden keräyspisteitä toivotaan lisää, mutta
vastauksissa ei määritelty, minne niitä tarkalleen kaivataan
(esimerkiksi tulipaikat, tuvat, parkkipaikat). Myös muuhun retkeilyinfoon ja tietoisuuteen maastossa liikkuvien turvallisuudesta kaivataan panostusta. Kartat ja sähköiset karttapalvelut
ovat retkeilijöille tärkeitä. Retkikartta.fi-palvelun kehittämistä ehdotettiin, mutta tarkempia kehitysideoita ja -tarpeita ei
mainittu.

Kuva: Eeva Mäkinen
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< S I S Ä L LY S L U E T T E L O

Kuva: Jari Hindström

Koetut hyödyt valtion maista ja vesistä
Vastaajista 80 prosenttia pitää Lapin metsäautotieverkoston
tärkeänä. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoo käyttävänsä
omaa, ystävän tai tuttavan henkilöautoa tai moottoripyörää
liikkuessa valtion maille ja vesille Lapissa. Julkista liikennettä käyttää vain 1,5 prosenttia vastaajista. Kansalaiset ovat
viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet metsäautoteitä
suunnittelualueella mediaaniarvolta 20 kertaa ja keskiarvolta
62 kertaa. Vastauksista on poistettu luotettavuuden parantamiseksi kaksi suurinta vastausta, 10 400 ja 1 000 000 kertaa.
Vastaukset vaihtelivat nollasta kerrasta 2 000 kertaan. Kansalaiset arvioivat metsäteillä ajamansa kokonaiskilometrimäärän
olevan mediaanilta 250 kilometriä ja keskiarvolta 1 641 kilometriä viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaukset vaihtelivat
nollasta kilometristä 50 000 kilometriin, ja kaikki vastaukset
on huomioitu Lapin pitkien välimatkojen vuoksi. Mediaaniarvoja voidaan pitää keskiarvoa luotettavampana kuvaajana.

Kansalaiset arvioivat kokemansa terveys- ja hyvinvointivaikutukset rahassa mitattuna yhden kerran aikana valtion mailla
ja vesillä liikkuessa mediaaniarvolta 150 euroksi. Keskimäärin
terveys- ja hyvinvointivaikutukset arvotettiin 517 euroksi. Mediaania voidaan pitää keskiarvoa luotettavampana kuvaajana.
Vastaukset vaihtelivat nollasta eurosta 10 miljoonaan euroon.
Tulosten luotettavuuden parantamiseksi aiemmin mainitusta
mediaanista ja keskiarvosta on poistettu suhteettoman suuret
yli 3 000 euron arviot, joita oli yhteensä 60 kappaletta (kaikki
vastaukset huomioituna mediaani 200 euroa ja keskiarvo yli
47 000 euroa).
Kansalaisille tärkeitä paikkoja merkittiin suunnittelualueelle lähes 1 000 kappaletta. Paikoiksi merkittiin lempipaikkoja,
luontoarvoilta tärkeitä paikkoja, kehitettäviä ja mahdollisuuksia sisältäviä paikkoja sekä tärkeitä reittejä ja metsäautoteitä.
Suuri osa paikallisille tärkeistä alueista sijaitsee suunnitelluilla matkailun ja virkistyksen painopistealueilla.
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Metsähallituksen tehtävät monipuolisen
biotalouden edelläkävijänä

Kansalaiset suhtautuvat kriittisesti Metsähallituksen tavoitteeseen olla biotalouden monipuolinen edelläkävijä. 34 prosenttia kansalaisista näkee Metsähallituksen toiminnan kuvastavan tavoitetta hyvin. 51 prosenttia suhtautuu onnistumiseen
kriittisesti. Vastauksissa näkyy kesällä 2018 mediassa esillä
olleet teemat: avohakkuut historiaan -kampanja, Repoveden
riippusiltaonnettomuus sekä virkistyskohteiden kunnostuksen ja ylläpidon rahoituksen puute. Kansalaisten näkemyksen
muuttaminen positiivisemmaksi on etenkin viestinnällisesti
kehitettävä tehtävä.

Metsähallituksen tehtävät (14 strategiaan ja omistajapoliittisiin linjauksiin liittyvää vaihtoehtoa) nähdään melko tasa-arvoisina eikä mikään tehtävä nouse reilusti ylitse muiden.
Tärkeimmiksi tehtäviksi kansalaiset kokevat maa- ja vesi
omaisuuden vastuullisen hoidon ja sen arvon nostaminen (14
%); palveluiden tuottamisen, kansalaisten luontosuhteen vahvistamisen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (11 %);
riista- ja kalakantojen kestävyyden turvaamisen metsästys- ja
kalastusjärjestelyillä ja alueellisten erityispiirteiden huomioimisen (10 %) sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen pitämällä
metsien hiilensidontakyvyn hyvänä ja kasvattamalla metsiin
sitoutuneen hiilen määrä (9 %).

1. MIHIN HARRASTUKSEEN TAI AKTIVITEETTIIN OLET KÄYTTÄNYT VALTION
MAA- JA VESIALUEITA VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA? MONIVALINTA.
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Kansalaiset käyttävät valtion maita moninaisiin eri harrastuksiin.

Partiotoiminta

Kiviaineksen keräys

Geologiaan tutustuminen

Jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevien luonnontuotteiden keräys

Geokätköily

Puulupien osto (hakkuutähteet, joulukuuset, juurakot, vihtakoivut)

Varaus- ja vuokratuvissa yöpyminen

Opetukseen liittyvä käynti, opastettu retki

Suunnistus

Maastoliikenne sulanmaan aikaan

Elinkeinotoiminnan harjoittaminen

Melonta

Polkujuoksu

Moottorikelkkailu urien ulkopuolella (poikkeuslupa, kalastus- ja
metsästystarkoitukseen)

Maastopyöräily

Umpihankihiihto

Moottorikelkkailu urien ulkopuolella (muu tarkoitus)

Veneily

Lumikenkäily

Vaellus (yöpyminen maastossa)

Kulttuuriperintöön tutustuminen

Telttailu tai muu leiriytyminen maastossa

Metsästys

Moottorikelkkailu urilla

Luonnon tarkkailu (luontokuvaus, kasvi- ja eläinharrastus)

Hiihto ladulla

Käynti luontokeskuksessa tai muussa Metsähallituksen
asiakaspalvelupisteessä

Tulenteko maastossa

Koiran kanssa ulkoilu

Autio- ja päivätupien käyttö

Kalastus

Lenkkeily

Retkeily, eväsretkeily (ei yöpymistä maastossa)

Huollettujen tulipaikkojen käyttö

Jokamiehen oikeuksiin kuuluvien luonnontuotteiden keräys
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NUORTEN ODOTUKSET
Rovaniemeläisten kahdeksasluokkalaisten metsäpäivät toteutettiin 18.–21.9.2018 Tiedekeskus Pilkkeen ulko-oppimisalueella Mottimetsässä. Suuri joukko metsäalan ammattilaisia ja
opiskelijoita tutustutti kahdeksasluokkalaiset metsän tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Metsäpäiviin osallistui yhteensä 564 kahdeksasluokkalaista
yhdeksästä eri koulusta. Oppilaat kiersivät kahdeksan rastin
radan, jonka varrella he tutustuivat metsäalaan eri näkökulmista. Rasteilla opittiin tekemisen ja elämysten kautta metsäluonnosta, metsän käytöstä, virkistyksestä ja kiertotaloudesta.
Oppilaat pääsivät myös kertomaan mielipiteensä maiden ja
vesien kestävästä käytöstä Lapin luonnonvarasuunnitelmaan.
Nuorten mielipiteitä tulevaisuuden metsästä kyseltiin Tiedekeskus Pilkkeen Visiopöydän sanapilven avulla. Visiopöytään
on koottu lähes kolmesataa metsään liittyvää sanaa. Näistä
sanoista nuoret pääsivät valitsemaan sanapilveen sanoja, jotka heidän mielestään kuvaavat tulevaisuuden metsää. Nuoret valitsivat 222 eri sanaa. Parhaiten nuorten tulevaisuuden
metsää edustavia sanoja olivat moottorikelkkailu, wifi, :), €
ja metsästys. Metsäpäivien yhteydessä tehdyn lyhyen videon
haastatteluissa nuoret nostivat metsässä parhaiksi asioiksi
hiljaisuuden ja rauhan.
Visiopöytää käytettiin myös syksyllä järjestettävässä Sahanperän Savotassa ja yhteistyöryhmän lokakuisessa työpajassa.
Sanapilvien avulla saatiin vertailua siitä ajattelevatko nuoret, kansalaiset ja Metsähallituksen sidosryhmät samanlaisia
asioita tulevaisuuden metsältä. Sahanperän Savotan yleisölle
tulevaisuuden metsää edustivat sanat partio, retkeily, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja marjastus. Myös erämaa sana
nousi lähes viiden suosituimman sanan joukkoon. Yhteistyöryhmässä kalastus, jokamiehen oikeudet, marjastus, maanpuolustus, luontoarvot, metsästys ja erämaa nousivat kuvaamaan
tulevaisuuden metsää. Merkille pantavaa oli, että perinteinen
metsäkuva oli edelleen vahva kaikkien eri ryhmien sanapilvissä. Tulevaisuuden metsä nähtiin lähinnä hyvänä virkistäytymispaikkana. Hiilen sidonta, ilmastonmuutoksen hidastaminen,
puhdas ilma ja lääkkeet nousivat kahdenkymmenen eniten
ääniä saaneen sanan joukkoon kuvaamaan uudemman tyyppistä metsäajattelua.

Nuoret visiopöydän ääressä. Kuvat: Photokrafix Oy
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Sanapilvet Kasit metsään tapahtumasta, Sahanperän Savotasta ja yhteistyöryhmän tapaamisesta.
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LIITE 8: SUUNNIT TELUUN OSALLISTUNEET
TYÖRYHMÄT
Suunnittelua tehtiin yhdessä sidosryhmistä kootun yhteistyö
ryhmän kanssa. Yhteistyöryhmä työskentelyä veti fasilitaattori
Tomi Tuomasjukka, Työluotsi Oy ja ryhmän puheenjohtajana
toimi Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta.

YHTEISTYÖRYHMÄ
Geologian tutkimuskeskus

VARSINAINEN EDUSTAJA ( VARAEDUSTAJA)
Juhani Ojala

Infra Pohjoinen ry

Olli Airaksinen

Kaivosteollisuus ry

Pekka Suomela

Keitele Group
Koneyrittäjäin liitto
Lapin AMK

Kari Wuolijoki
Kimmo Kulojärvi
Jussi Soppela

Lapin ELY

Jari Leskinen

Lapin ELY

Eira Järviluoma

Lapin ELY

Timo Jokelainen (Arto Seppälä)

Lapin Kalatalouskeskus
Lapin liitto
Lapin maakuntamuseo
Lapin Matkailuelinkeinon liitto
Lapin matkailun asiantuntijatyöryhmä

Kosti Hietala
Riitta Lönnström (Tiina Elo)
Jukka Salmela
Jyrki Niva (Nina Forsell)
Satu Luiro

Lapin moottorikelkkailijat ry

Erkki Misikangas

Lapin Vapaa-ajankalastajat ry

Jorma Kaaretkoski

Lapin yliopisto
Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
MTK ry
Metsä Group
Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta

Jukka Jokimäki
Seppo Aikio
Samuli Kokkoniemi
Jarkko Parpala
Markku Mäkitalo

Paliskuntain yhdistys

Anne Ollila

Polarica Oy

Jukka Kristo

Puolustusvoimat
Skal ry - Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Stora Enso Metsä
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliito, Lapin piiri

Jouni Ojapelto
Kari Palojärvi
Matti Härkönen
Arto Sorri
Veikko Piuva

Torniolaakson maakuntamuseo

Minna Heljala

Torniolaakson maakuntamuseo

Minna Heljala

PROJEKTIORGANISAATIO
OHJAUSRYHMÄ
Kirsi-Marja Korhonen
Juha Ahonen
Hannu Lehtonen
Johanna Leinonen
Kari Männistö
Jyrki Tolonen

Metsähallitus Metsätalous Oy, ohjausryhmän puheenjohtaja
Metsähallitus Eräpalvelut
Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsähallitus Konsernitoiminnot
Metsähallitus Kiinteistökehitys
Metsähallitus Luontopalvelut
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PROJEKTIRYHMÄ
Maria Sundman

Metsähallitus Kiinteistökehitys, projektipäällikkö
Metsähallitus Kiinteistökehitys

Jenni Hasa
Hely Juntunen

Metsähallitus Luontopalvelut

Lauri Karvonen

Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsähallitus Eräpalvelut

Aki Kiiskinen
Laura Kuusisto

Metsähallitus Konserniviestintä

Ossi Miettinen

Metsähallitus Metsätalous Oy

Lea Pirttilä

Metsähallitus Kiinteistökehitys

Juha Salmi

Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsähallitus Eräpalvelut

Jyrki Satta
Siiri Tolonen

Metsähallitus Luontopalvelut

Arja Vasama

Metsähallitus Luontopalvelut

METSÄHALLITUKSEN ASIANTUNTIJAT
Jari Jämsä

Tietojärjestelmäasiantuntija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Olli Lipponen

Metsänhoitopäällikkö

Metsähallitus Metsätalous Oy

Timo Nyman

Ympäristöasiantuntija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Arvo Olli

Tienrakennusesimies

Metsähallitus Metsätalous Oy

Mikko Parviainen

Tienrakennusesimies

Metsähallitus Metsätalous Oy

Eric Raunio

Tienrakennusesimies

Metsähallitus Metsätalous Oy

Tiedottaja

Metsähallitus Metsätalous Oy

Paikkatietoasiantuntija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Kaisa Vainio
Matti Vuoskulompolo
Joel Erkkonen

Kehityspäällikkö

Metsähallitus Luontopalvelut

Essi Keskinen

Suojelubiologi

Metsähallitus Luontopalvelut

Pauliina Kulmala
Tiina Laitinen
Tuomo Ollila
Erkki Ollila
Päivi Paalamo

Erikoissuunnittelija

Metsähallitus Luontopalvelut

Suojelubiologi

Metsähallitus Luontopalvelut

Ylitarkastaja

Metsähallitus Luontopalvelut

Projektipäällikkö

Metsähallitus Luontopalvelut

Luonnonsuojelupäällikkö

Metsähallitus Luontopalvelut

Anna Pakkanen

Suunnittelija

Metsähallitus Luontopalvelut

Mika Puustinen

Suunnittelija

Metsähallitus Luontopalvelut

Pirjo Rautiainen

Tiedottaja

Metsähallitus Luontopalvelut

Marko Sievänen

Luonnonsuojelupäällikkö

Metsähallitus Luontopalvelut

Erikoissuunnittelija

Metsähallitus Luontopalvelut

Olli Vainio

Kenttäpäällikkö

Metsähallitus Luontopalvelut

Päivi Virnes

Suojelubiologi

Metsähallitus Luontopalvelut

Mia Vuomajoki

Suojelubiologi

Metsähallitus Luontopalvelut

Kehittämisen Asiantuntija

Metsähallitus Kiinteistökehitys

Anna Tammilehto

Sivi Oikarinen
Risto Timonen-Nissi
Darja Heikkilä
Piritta Marttila
Jyrki Määttä

Myyntineuvottelija

Metsähallitus Kiinteistökehitys

Tiedekeskusoperaattori

Metsähallitus Konsernitoiminnot

Oppimisinnoittaja

Metsähallitus Konsernitoiminnot

Kartta-aineistovastaava

Metsähallitus Konsernitoiminnot

Sirpa Niironen

Talouspäällikkö

Metsähallitus Konsernitoiminnot

Kirsi Rötkönen

Innoittaja

Metsähallitus Konsernitoiminnot
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Lapin luonnonvarasuunnitelman toiminta
ohjelman seurantataulukko
Lapin luonnonvarasuunnitelman toimenpiteitä seurataan
jatkuvasti ja niistä raportoidaan vuosittain Metsähallituksen
johtoryhmälle, Metsähallituksen hallitukselle ja Lapin luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmälle. Seuranta tapahtuu
seuranta taulukon avulla. Taulukossa määritellään kunkin
toimenpiteen tila liikennevalojen ja sanallisen selvityksen
avulla. Kuvassa ote seurantatulukosta.

Kuvakaappaus laajasta toimintojen seurantataulukosta.
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LIITE 9: TOIMINTAOHJELMAN
VAIKUTUKSET JA SEURANTA

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

LUONNONVARASUUNNITELMAN
MITTARISTO
Luonnonvarasuunnitelman toteutumista ja luonnonvarojen
kestävää käyttöä seurataan mittareilla. Mittaritiedot kerätään
pääosin vuosittain, mutta seuranta tapahtuu viiden vuoden
jaksoissa. Mittaritiedot lasketaan pääosin Metsähallituksen tie-

tojärjestelmistä. Joissakin mittareissa laskenta perustuu Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun tietojen
yhdistämiseen Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnan ja
talouden seurannasta saataviin tietoihin

Valtion maa- ja vesialueet sekä käytön kehitys

Käyntimäärä

Metsätalouskäyttö (+/- edellisen
luonnonvarasuunnitelman jälkeen)
•
Normaali monikäyttömetsä, ha
•
Rajoitettu käyttö, ha
•
Käytön ulkopuolella, ha
Suojelualueet, ha (+/- edellisen
luonnonvarasuunnitelman jälkeen)
Virkistyskäytön ja matkailun alueet, ha
Muut alueet, ha
Vedet, ha
Maan myynnit, ha
Maan ostot, ha
Nettomuutos edellisen luonnonvarasuunnitelman jälkeen, ha

Suojelu- ja retkeilyalueiden kävijät
Monikäyttömetsien käyntimäärä
Luovutetut tontit
Myyty, kpl
Vuokrattu, kpl
Tuotetun energian määrä
Puu, GWh
Tuulivoima, GWh
Turve, GWh
Metsätalouden tiestön käyttö

Metsävarojen kehitys monikäyttömetsissä
Puuston tilavuuden kehitys metsämaalla
Metsien ikärakenteen kehitys metsämaalla
Puuston kasvu
Hakkuumäärä
Metsähallituksen puusta saatava tuotannon bruttoarvo ja
viennin arvo
Tuotannon bruttoarvo, €/m3
Viennin arvo, €/m3
Tuotannon bruttoarvo, €
Viennin arvo, €

Tiestön määrä
Tiestön hoitoon käytetty raha, €/vuosi
Tiestön hyötyvaikutukset
Terveyshyödyt
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset
suunnittelualueen kohteiden kävijöiden
kokemana, asteikko 1–5

SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmien tyytyväisyys
Metsähallituksen sidosryhmätutkimus

Monimuotoisuuden kehitys
Natura-luontotyyppien edustavuus ja
luonnontilaisuus (natura-alueet)
Järeän haavan ja lahopuun määrä
monikäyttömetsissä ja suojelualueilla
Ekologisen verkoston kytkeytyneisyys

ASIAKKAAT
Alueelta korjattu puumäärä
Korjattu puumäärä, m3
Asiakastyytyväisyys
Suojelu- ja retkeilyalueiden kävijät
Metsästäjät, asteikko 1–5
Kalastajat, asteikko 1–5
Metsätalouden asiakkaat, valtakunnallinen

Paikallis- /aluetaloudelliset vaikutukset, € ja htv
Suojelualuematkailun paikallistaloudelliset vaikutukset
Erän lupa-asiakkaiden (metsästäjät ja
kalastajat) aluetaloudelliset vaikutukset
Metsätalouden aluetaloudelliset vaikutukset
Vesialueiden aluetaloudellinen vaikuttavuus
Metsähallituksen rahankäyttö alueella
Palkat
Ostetut palvelut: Kiinteistökehitys
Ostetut palvelut: Luontopalvelut
Ostetut palvelut: Metsähallitus Metsätalous Oy
Verot: Kiinteistövero
Verot: Luontopalvelut alv.
Verot: Yhteisövero
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LIITE 10: MENNEEN KAUDEN MIT TARIT
Edellisellä suunnitelmakaudella Itä- ja Länsi-Lappi olivat erillisinä suunnitteluyksiköinä. Luonnonvarasuunnittelun
mittaristot olivat myös eri suunnitelmissa toisistaan poikkeavat. Tähän liitteeseen on koottu menneen kauden
mittaritiedot siten, että lähinnä toisiaan vastaavat tiedot on esitetty molemmille alueille peräkkäin.
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto

LÄNSI - LAPPI
KOKONAISPINTA- ALA, HA
Vuosi

Metsätalousmaat

Muut
alueet

Virkistysalueet

ErämaaLuonnonalueet suojelualueet

Vedet

Yhteensä

2010

1 348 833

4 910

11 030

40 977

328 534

185 000

1 919 284

2017*

1 258 592

18

14 484

40 849

362 906

182 200

1 859 049

1 676 849
*Rovaniemen ampuma-alueen Rovaniemen puoleinen osa Itä-Lapissa.

METSÄMAA, HA
Vuosi

Metsätalousmaat

Muut
alueet

Virkistysalueet

Erämaaalueet

Luonnonsuojelualueet

Yhteensä

2010

894 037

3 836

8 417

10 680

147 171

1 064 141

2017*

839 147

0

11 337

10 968

161 833

1 023 285

metsämaa-%

61 %

*Rovaniemen ampuma-alueen Rovaniemen puoleinen osa Itä-Lapissa.

ITÄ- LAPPI
KOKONAISPINTA- ALA, HA
Vuosi

Metsätalousmaat

Muut
alueet

Virkistysalueet

ErämaaLuonnonalueet suojelualueet

2010

1 298 734

1 207

501

68 131

550 150

2017

1 289 605

0

1 659

68 058

616 275

Vedet

Yhteensä

62 734

1 981 457

53 600

2 031 214

1 975 597
METSÄMAA, HA
Vuosi

Metsätalousmaat

Muut
alueet

Virkistysalueet

811 033

0

1 321

ErämaaLuonnonalueet suojelualueet

Yhteensä Ei ole Itä-Lapin julkaisussa

2010
2017

35 992

260 084

1 108 430

metsämaa-%

56 %

Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto

1
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LÄNSI - LAPPI
PUUSTON IKÄLUOKKAJAKAUMA ALUEEN METSÄMAALLA, 1000 HA
Vuosi

Aukeat

2010

11

2015*

8

Uudistusvaihe

120

2140

4160

6180

81100

101120

121140

141160

161180

181200

yli
200

12

120

177

242

165

71

27

22

45

31

35

107

10

105

146

239

189

91

32

20

27

Yli 140-v.
*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

47

31

97

2010
2015

218
202

20 %
19 %

PUULAJIVALTAISUUS %, ALUEEN METSÄ- JA KITUMAALLA
Vuosi

Männiköt

Mänty
sekametsät

Kuusikot

Kuusisekametsät

Koivikot

Koivusekametsät

Ei määritelty

2010

56

21

6

13

1

4

0

2015*

56

21

4

12

1

4

1

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUULAJIVALTAISUUS %, METSÄTALOUDEN ALUEEN METSÄ- JA KITUMAALLA
Vuosi

Männiköt

Mänty
sekametsät

Kuusikot

Kuusisekametsät

Koivikot

Koivusekametsät

Ei määritelty

2010

61

20

4

9

1

4

1

2015*

62

20

3

9

1

4

1

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUUSTON TILAVUUS PUULAJEITTAIN METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA 1000 M 3, KOKO ALUEELLA
Vuosi

Mänty

Kuusi

Muut havupuut

Koivu

Muut lehtipuut

Yhteensä

2010

51 633

15 703

178

8 740

375

76 629

2015*

57 666

16 488

189

9 049

401

83 793

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUUSTON TILAVUUS PUULAJEITTAIN METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA 1000 M3, METSÄTALOUDEN ALUEELLA
Vuosi

Mänty

Kuusi

Muut havupuut

Koivu

Muut lehtipuut

Yhteensä

2010

45 461

9 162

74

6 381

189

61 267

2015*

51 240

9 846

89

6 779

202

68 156

Luonnonsuojelualueet

Yhteensä

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUUSTON KESKITILAVUUS METSÄMAALLA, M 3/HA
Vuosi

Metsätalousmaata

Muut alueet

2010

67

94

2017

75

Virkistysalueet Erämaa-alueet
95

67

100

72

98

72

112

80

2
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PUUSTON KASVU METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA, 1000 M 3/V
Vuosi

Metsätalousmaat,
ei rajoitettu

Muut alueet

Virkistysalueet

Kasvu yhteensä

2010

2 153 132

7 451

20 566

2 181 149

2011

2 148 612

7 501

19 981

2 176 094

2012

2 141 009

7 516

19 951

2 168 476

2013

2 141 225

7 495

20 105

2 168 825

2014

2 141 225

7 586

19 920

2 168 731

2015*

2 635 000

2016*

2 635 000

2017*

2 635 000

Yhteensä

18 768 275

*Kasvuna käytetty Mela-laskelmien vuoden 2017. Kasvussa tasokorjaus valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan kalibroitu.

KASVU METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA, 1000 M 3
Vuosi

Metsätaloutta
ei rajoitettu

Muut alueet

Virkistysalueet Kasvu yhteensä

Korjuu

Lisäys

2010

2 153 132

7 451

20 566

2 181 149

1 009 614

1 171 535

2011

2 148 612

7 501

19 981

2 176 094

1 051 115

1 124 979

2012

2 141 009

7 516

19 951

2 168 476

1 053 828

1 114 648

2013

2 141 225

7 495

20 105

2 168 825

1 048 537

1 120 288

2014

2 141 225

7 586

19 920

2 168 731

1 025 165

1 143 566

2 635 000

956 200

1 678 800

2015*
2016*

2 635 000

967 800

1 667 200

2017*

2 635 000

985 900

1 649 100

18 768 275

8 098 159

10 670 116

Yhteensä

*Kasvuna käytetty Mela-laskelmien vuoden 2017. Kasvussa tasokorjaus valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan kalibroitu.

3

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

115

ITÄ- LAPPI
PUUSTON IKÄLUOKKAJAKAUMA ALUEEN METSÄMAALLA, 1000 HA
Vuosi

Aukeat

2010

16

2015*

11

Uudistusvaihe
9

120

2140

4160

6180

81100

101120

121140

141160

161180

181200

yli
200

117

143

135

134

58

35

15

28

84

47

258

122

145

138

133

70

34

14

20

77

47

249

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUULAJIVALTAISUUS %, ALUEEN METSÄ- JA KITUMAALLA
Vuosi

Männiköt

Mänty
sekametsät

Kuusikot

Kuusisekametsät

Koivikot

Koivusekametsät

Ei määritelty

2010

54

20

8

13

1

3

1

2015*

52

21

8

12

1

3

2

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUULAJIVALTAISUUS %, METSÄTALOUDEN ALUEEN METSÄ- JA KITUMAALLA
Vuosi

Männiköt

Mänty
sekametsät

Kuusikot

Kuusisekametsät

Koivikot

Koivusekametsät

61

18

5

9

1

3

Ei määritelty Ei ole Itä-Lapin
julkaisussa

Ei raportoitu
Itä-Lapin suunni-

2010
2015*

1 telmassa

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUUSTON TILAVUUS PUULAJEITTAIN METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA 1000 M 3, KOKO ALUEELLA
Vuosi

Mänty

Kuusi

Muut havupuut

Koivu

Muut lehtipuut

2010
2015*

48 669

15 796

362

6 967

115

Yhteensä
Ei raportoitu
Itä-Lapin suunni71 909 telmassa

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.

PUUSTON TILAVUUS PUULAJEITTAIN METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA 1000 M 3, METSÄTALOUDEN ALUEELLA
Vuosi

Mänty

Kuusi

Muut havupuut

Koivu

Muut lehtipuut

Yhteensä

2010

32 182

7 243

92

4 213

33

43 763

2015*

35 774

7 026

93

4 390

33

47 316

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.
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PUUSTON KESKITILAVUUS METSÄMAALLA, M 3/HA
Ei raportoitu Itä-Lapin suunnitelmassa.
PUUSTON KASVU METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA, 1000 M 3/V
Vuosi

Metsätalousmaat,
ei rajoitettu

Muut alueet

Virkistysalueet

Kasvu yhteensä

2010

1 351 986

1 494

253

1 353 733

2011

1 354 917

1 461

263

1 356 641

2012

1 360 415

1 557

289

1 362 261

2013

1 363 366

1 712

2 981

1 368 059

2014

1 363 366

1 705

2 983

1 368 054

2015*

1 760 000

2016*

1 760 000

2017*

1 760 000

Yhteensä

12 088 748

*Kasvuna käytetty Mela-laskelmia v 2017. Kasvussa tasokorjaus valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan kalibroitu.

KASVU METSÄTALOUDEN METSÄMAALLA, 1000 M 3
Vuosi

Metsätaloutta
ei rajoitettu

Muut alueet

Korjuu

Lisäys

2010

1 351 986

1 494

253

1 353 733

850 232

503 501

2011

1 354 917

1 461

2012

1 360 415

1 557

263

1 356 641

816 585

540 056

289

1 362 261

808 695

553 566

2013

1 363 366

2014

1 363 366

1 712

2 981

1 368 059

767 256

600 803

1 705

2 983

1 368 054

685 591

682 463

2015*

1 760 000

656 148

1 103 852

2016*

1 760 000

630 500

1 129 500

2017*
Yhteensä

Virkistysalueet Kasvu yhteensä

1 760 000

586 100

1 173 900

18 768 275

8 098 159

10 670 116

*Kasvuna käytetty Mela-laskelmia v 2017. Kasvussa tasokorjaus valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan kalibroitu.

Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto
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LÄNSI - LAPPI
KULOTETTUJEN METSIEN PINTA- ALASTA
Vuosi

Kulotus ha
0 Ei varsinaista pinta-alatavoitetta

2010
2011

132

2012

26

2013

23

2014

50

2015

25

2016

0

2017

12

Yhteensä

268

SÄÄSTÖPUUSTO JA LAHOPUUN MÄÄRÄ UUDISTAMISALOILLA M3/HA
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Säästöpuuta

3,4

5

6,2

6,7

4,1

3,7

3

4,2

Muu ainespuu

0,4

0,5

0,5

0,9

0,7

0,4

0,7

1,3

Luontokohteet

2,5

3

0,5

2,4

3,8

0,3

4,2

4,3

Maapuut (*

0,9

0,6

0,6

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Yhteensä

7,2

9,1

7,8

10,3

8,7

4,5

8

9,9

(* ei mitattu, vaan käytetty laskennallista keskiarvoa aiemmilta vuosilta

VANHOJEN METSIEN (> 140 V.) OSUUS ALUEEN METSÄMAISTA
( PÄÄRYHMÄ11)

VANHOJEN METSIEN (> 140 V.) OSUUS METSÄMAASTA
EKOLOGISILLA OSA- ALUEILLA
Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015),
jolta tiedot löytyvät

Osa-alue

Osa-alue

2010 /
ha

2010 /
%

2015 /
ha

141 171

30

123 113

25

22

Pohjoisosa

Keskiosa

58 098

14,8

53 385

15,2

10

Lapin kolmio

26 340

13,1

27 152

13,5

11

21,2 203 650

19

16

Pohjoisosa

Yhteensä

232 895

2015 / Vähim%
mäistavoite

Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015),
jolta tiedot löytyvät

LEHTIPUUVALTAISTEN METSIEN OSUUS METSÄMAASTA
EKOLOGISILLA OSA- ALUEILLA
Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015),
jolta tiedot löytyvät

Osa-alue

2010 ha

2010 % 2015 ha

5,4

2015 %

Vähimmäistavoite

26 626

5,4

8

Nykyinen
osuus %

2010

2015

Tavoite Ero %
%

Nykyinen
osuus %

Tavoite Ero %
%

30

22

8

25

22

3

Eteläosa

14,8

10

4,8

15,2

10

5,2

Lapin kolmio

13,1

11

2,1

13,5

11

2,5

Keskim.

21,2

16

5,2

19

16

3

LEHTIPUUVALTAISTEN METSIEN OSUUS ALASTA
( TALOUSMETSIEN METSÄMAASTA )
Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015),
jolta tiedot löytyvät

Osa-alue

Pohjoisosa

Nykyinen
osuus %
5,4

2010

2015

Tavoite Ero %
%

Nykyinen
osuus %

8

Tavoite Ero %
%

-2,6

5,4

8

-2,6

4

-1

2,6

4

-1,4

9

-1,7

7,1

9

-1,9

-2,1

5

7

-2

Pohjoisosa

25 364

Keskiosa

11 669

3

8 964

2,6

4

Eteläosa

3

Lapin kolmio

14 683

7,3

14 144

7,1

9

Lapin kolmio

7,3

Yhteensä

51 716

4,9

49 942

5

7

Keskim.

4,9

7

6
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ITÄ- LAPPI
KULOTETTUJEN METSIEN PINTA- ALASTA
Vuosi

Kulotus ha

2010

0 Ei varsinaista pinta-alatavoitetta

2011

0

2012

17

2013

17

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

Yhteensä

34

SÄÄSTÖPUUSTO JA LAHOPUUN MÄÄRÄ UUDISTAMISALOILLA M3/HA
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Säästöpuuta

3,7

3,9

2,4

3,8

4,5

4,1

3,2

5

Muu ainespuu

0,5

0,4

0,4

0,7

0,2

0,7

0,7

0,4

Luontokohteet

4,7

1,2

0,4

2,8

0,9

0,7

0,5

3

Maapuut (*

1,1

0,9

0,4

0,4

0,5

0,1

0,6

1

Yhteensä

10

6,4

3,6

7,7

6,1

5,6

5

9,4

(* ei mitattu, vaan käytetty laskennallista keskiarvoa aiemmilta vuosilta

VANHOJEN METSIEN (> 150 V.) OSUUS ALUEEN METSÄMAISTA ( PÄÄRYHMÄ11)
Osa-alue

2010

2017

Osa-alue

Nykyinen
osuus %

Tavoite %

Ero %

Saame

58

50

8

Pohjoinen

46

32

14

Etelä

20

12

8

Nykyinen
osuus %

Tavoite %

Ero %

Saame

56

50

6

Pohjoinen

43

32

11

Etelä

20

12

8

Nykyinen
osuus %

Tavoite %

Ero %

LEHTIPUUVALTAISTEN METSIEN OSUUS ALASTA ( TALOUSMETSIEN METSÄMAASTA )
2010

2017

Nykyinen
osuus %

Tavoite %

Ero %

Osa-alue

Saame

5

3

2

Saame

3

3

0

Pohjoinen

7

4

3

Pohjoinen

4

4

0

Etelä

3

4

-1

Etelä

3

4

-1

Osa-alue

7
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ENNALLISTAMINEN JA LUONNONHOITO, PINTA-ALA
Lähde: Metsähallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

LÄNSI - LAPPI
Toimenpide

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Metsien ennallistaminen*

1 025

1 128

1 128

1 146

1 253

1 371

1 371

1 371

Soiden ennallistaminen*

1 918

2 094

2 189

2 195

2 239

2 282

2 481

2 494

21

188

188

182

182

182

182

182

0

132

26

23

50

25

0

12

120

103

109

34

196

74

17

157

Metsien polttoja
Hoidossa olevat perinnebiotoopit*
Talousmetsien kulotukset
Talousmetsien ennallistamiset (soiden ennallistaminen)

*Taulukko summautuva, joka vuodelle ilmoitettu siihen asti ennallistettu kokonaispinta-ala.

ITÄ- LAPPI
Toimenpide

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Metsien ennallistaminen*

126

128

128

144

144

144

144

144

Soiden ennallistaminen*

22

22

67

162

255

255

255

255

84

84

79

76

75

75

75

75

Metsien polttoja
Hoidossa olevat perinnebiotoopit*
Talousmetsien kulotukset
Talousmetsien ennallistamiset (soiden ennallistaminen)

0

0

17

17

0

0

0

0

10

30

156

0

5

0

28

0

*Taulukko summautuva, joka vuodelle ilmoitettu siihen asti ennallistettu kokonaispinta-ala.

8
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VIRKISTYS - JA MATKAILUKÄYTÖN TAVOITTEET

LÄNSI - LAPPI
METSON SOIDINPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ

SUOJELU - JA VIRKISTYSALUEIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄ

Lähde: Metsähallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä.

Vuosi

Vuosi

Soidinten lukumäärä kpl

2010

2017

383

436

Kävijämäärä kpl/vuosi

2010

2017

806 450

1 060 916

VARTTUNEIDEN METSIEN ( YLI 100 V.) MÄÄRÄ JA OSUUS VIRKISTYSKÄYTÖSSÄ
OLEVILLA ALUEILLA ( KANSALLISPUISTOT, RETKEILYALUEET, ERÄMAAT, VIRKISTYS METSÄT, ULKOILUARVOMETSÄT JA VIRKISTYKSEN ALUE - EKOLOGISET KOHTEET )
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

Vuosi
Kokonaispinta-ala, ha
Varttuneiden metsien pinta-ala, ha
Varttuneiden metsien %

2010

2015*

101 430

112 624

64 410

72 433

64 %

64 %

*Vuoden 2017 tietoa ei saatavissa, joten käytetty viimeisintä vuotta (2015), jolta tiedot löytyvät.
Laskennassa mukana vain metsämaat.

ITÄ- LAPPI
METSON SOIDINPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ

SUOJELU - JA VIRKISTYSALUEIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄ

Lähde: Metsähallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä.

Lähde: Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä.

Vuosi

Vuosi

Soidinten lukumäärä kpl

2010

2017

415

198

Kävijämäärä kpl/vuosi

2010

2017

351 381

635 301

VARTTUNEIDEN METSIEN ( YLI 100 V.) MÄÄRÄ JA OSUUS VIRKISTYSKÄYTÖSSÄ
OLEVILLA ALUEILLA ( KANSALLISPUISTOT, RETKEILYALUEET, ERÄMAAT, VIRKISTYS METSÄT, ULKOILUARVOMETSÄT JA VIRKISTYKSEN ALUE - EKOLOGISET KOHTEET )
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

Vuosi

2010

2015*

Kokonaispinta-ala, ha

179 610

Varttuneiden metsien pinta-ala, ha

158 711

Varttuneiden metsien %

Itä-Lapin julkaisussa
ei ole ko. mittaria

88 %

Laskennassa mukana vain metsämaat.

9

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

121

TALOUDELLISET TAVOITTEET

LÄNSI - LAPPI
HAKKUUMÄÄRÄT HAKKUUTAVOIT TAIN, 1000 M3
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

yhteensä keskiarvo%

Hakkuutapa
Ensiharvennus

119 200

148 900

139 800

151 000

143 500

93 400

101 500

80 200

977 500

32 %

Muu harvennus

387 800

412 800

409 500

420 200

366 400

382 800

381 600

330 100

3 091 200

100 %

Uudistus yhteensä

502 600

489 500

504 600

477 300

515 200

479 900

485 300

575 700

4 030 100

130 %

Hakkuukertymät
yhteensä

1 009 600 1 051 200 1 053 900 1 048 500 1 025 100

956 100

968 400

986 000

8 098 800

262 %

Käyttöpuusuunnite

1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000

8 080 000

toteutus

100 %

HAKKUUMÄÄRÄT HAKKUUTAVOIT TAIN, 1000 M3
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hakkuukertymät yhteensä

1 009 600 1 051 200 1 053 900 1 048 500 1 025 100

956 100

968 400

986 000

Käyttöpuusuunnite

1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000

ITÄ- LAPPI
HAKKUUMÄÄRÄT HAKKUUTAVOIT TAIN, 1000 M3
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

yhteensä keskiarvo%

Hakkuutapa
Ensiharvennus

165 400

213 800

156 600

153 900

141 700

86 800

95 600

54 200

1 068 000

18

Muu harvennus

143 200

157 000

166 800

168 000

170 900

226 400

207 700

255 500

1 495 500

26

Uudistus yhteensä

541 700

445 800

485 300

445 300

373 000

339 500

327 300

276 400

3 234 300

56

Hakkuukertymät
yhteensä

850 300

816 600

808 700

767 200

685 600

652 700

630 600

586 100

5 797 800

100

Käyttöpuusuunnite

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

740 000

5 920 000

toteutus

98 %

10
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YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET

LÄNSI - LAPPI
HENKILÖTYÖVUODET
Lähde: Metsähallituksen HR-laskenta. Luvut on laskettu käyttäen työntekijöiden verotuskunta-tietoa. Luvut ovat laskentaan perustuvia arvioita,
koska raportointijärjestelmä ei säilytä verotuskunnan historiatietoa.

Vuosi

2010

2017

Metsätalous

167*

123

Luontopalvelut
Yhteensä

87

84

254

207

*Käytetty vuoden 2009 tietoja.

HANKEKOHTAINEN OSALLISTAMINEN VUOSINA 2010–2017, KPL/VUOSI
Osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin on ollut vilkasta mutta ei tilastoituna.

ITÄ- LAPPI
HENKILÖTYÖVUODET
Lähde: Metsähallituksen HR-laskenta. Luvut on laskettu käyttäen työntekijöiden verotuskunta-tietoa. Luvut ovat laskentaan perustuvia arvioita,
koska raportointijärjestelmä ei säilytä verotuskunnan historiatietoa.

Vuosi

2010

2017

Metsätalous

123*

101

Luontopalvelut
Yhteensä

20

10

143

111

*Käytetty vuoden 2009 tietoja.

HANKEKOHTAINEN OSALLISTAMINEN VUOSINA 2010–2017, KPL/VUOSI
Osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin on ollut vilkasta mutta ei tilastoituna.

MAANJALOSTUKSEN TAVOITTEET
Lähde: Kiinteistökehityksen kauppaseuranta.

LÄNSI - LAPPI
Vuosi
Myydyt tontit
Myyty maa-aines

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

36

32

32

34

48

31

34

17

942 017

798 253

472 467

667 446

820 848

589 559

450 085

227 835

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Yht
264 kpl
4 968 511 tn

ITÄ- LAPPI
Vuosi
Myydyt tontit
Myyty maa-aines

25

18

9

11

14

12

6

12

98 936

190 101

206 214

166 942

114 768

47 872

22 435

47 179

Yht
107 kpl
894 446 tn

11
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TOIMINTAOHJELMAN MUKAISTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA
Lähde: Metsähallituksen paikkatietoaineisto.

LÄNSI - LAPPI
TAIMIKONHOITO 2010–2017, HEHTAARIA

TIENRAKENNUS 2010–2017, KILOMETRIÄ

Vuosi

Toteutunut

Tavoite

Tot.vuosi

2010

5 148

5 500

2011

4 613

5 500

2010

2012

3 998

5 500

2013

4 496

5 500

2014

4 707

2015

4 344

2016
2017
Yhteensä

Uudet tiet

Teiden peruskorjaus

Toteutunut

Tavoite

Toteutunut

Tavoite

97

60

199

200

2011

85

60

191

200

2012

129

60

136

200

5 500

2013

39

60

64

200

5 500

2014

34

60

105

200

3 232

5 500

2015

29

60

174

200

3 857

5 500

2016

51

60

125

200

2017

35

60

91

200

499

480

1 085

1 600

34 395

44 000 78 %

Yhteensä

78 %

104 %

68 %

KUNNOSTUSOJITUS 2010–2017, HEHTAARIA

HAKKUUT 2010–2017, HEHTAARIA
Tot.vuosi

Vuosi

Toteutunut

2010

2 625

2 500 105 %

2011

2 343

2 500 94 %

2012

2 290

2 500 92 %

2013

2 161

2 500 86 %

2014

2 175

2 500 87 %

2015

1 194

2016

891

2017
Yhteensä

Tavoite %

Kasvatushakkuut

Uudistushakkuut

Ylispuuhakkuut

Toteutunut

Tavoite

Toteutunut

Tavoite

2010

11 882

9 800

4 519

6 400

3 781

2011

13 372

9 800

4 868

6 400

2 919

2012

13 477

9 800

5 459

6 400

1 854

2013

12 096

9 800

4 448

6 400

1 703

2 500 48 %

2014

12 049

9 800

5 319

6 400

1 821

2 500 36 %

2015

9 163

9 800

4 824

6 400

1 459

805

2 500 32 %

2016

11 617

9 800

6 724

6 400

2 290

14 484

20 000 72 %

2017

8 122

9 800

5 572

6 400

1 993

91 778

78 400

41 733

51 200

17 820

72 %

Yhteensä

117 %

82 %

12
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ITÄ- LAPPI
TIENRAKENNUS 2010–2017, KILOMETRIÄ

TAIMIKONHOITO 2010–2017, HEHTAARIA
Vuosi

Toteutunut

Tavoite

2010

3 285

3 500

2011

3 095

3 500

2012

2 815

2013

1 620

2014
2015

Tot.vuosi

Uudet tiet

Teiden peruskorjaus

Toteutunut

Tavoite

Toteutunut

Tavoite

2010

40

50

89

100

3 500

2011

45

50

108

100

3 500

2012

45

50

88

100

2 505

3 500

2013

40

50

53

100

2 445

3 500

2014

34

50

63

100

2016

1 620

3 500

2015

19

50

68

100

2017

1 095

3 500

2016

25

50

33

100

Yhteensä

18 480

28 000 66 %

2017
Yhteensä

66 %

13

50

90

100

261

400

592

800

65 %

74 %

KUNNOSTUSOJITUS 2010–2017, HEHTAARIA

HAKKUUT 2010–2017, HEHTAARIA

Vuosi

Toteutunut

Tavoite

Tot.vuosi

2010

0

300

2011

445

300

2012

395

300

2013

85

2014

340

2015
2016
2017
Yhteensä

Kasvatushakkuut

Uudistushakkuut

Ylispuuhakkuut

Toteutunut

Tavoite

Toteutunut

Tavoite

2010

8 667

7 000

6 030

6 700

4 340

2011

10 601

7 000

5 105

6 700

4 456

300

2012

9 963

7 000

5 074

6 700

6 578

300

2013

9 349

7 000

5 204

6 700

3 716

65

300

2014

8 415

7 000

4 156

6 700

3 241

240

300

2015

7 238

7 000

3 361

6 700

2 886

0

300

2016

8 559

7 000

3 456

6 700

2 087

1 570

2 400

2017

65 %

Yhteensä

6 883

7 000

2 479

6 700

2 293

69 675

56 000

34 865

53 600

29 597

124 %

65 %

13
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LIITE 11: METSÄHALLITUS
Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee valtion maa- ja vesialueita kestävästi, sovittaen yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden tavoitteita.
Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluvat valtion metsien
kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden siementuotanto sekä
valtion maa- ja vesialueita koskeva vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta. Metsähallitus vastaa julkisista hallintotehtävistä:
luonnonsuojelusta, eräasioista ja luonnon virkistyskäytöstä.
Metsähallitus lisää maakuntien elinvoimaa, luo edellytyksiä
puhtaan energian tuotannolle, edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä tulouttaa tuloja valtiolle
Toiminta perustuu Metsähallitusta koskevaan lakiin
(234/2016) ja asetukseen (247/2016), ja lakiin valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016).
Laki Metsähallituksesta määrittää Metsähallituksen yleistehtäväksi käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion
maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja, että Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti.
Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa Metsähallituslaissa säädettyjen ja valtion talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa. Nämä
velvoitteet on laissa määritetty seuraavasti:
Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana
Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon biologisen
monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksen mukainen lisääminen luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen
muiden tavoitteiden kanssa.
Metsähallituksen on lisäksi otettava huomioon luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistämisen vaatimukset.
Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito,
käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen
edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla
poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään.

Lisäksi laissa on määritetty Metsähallitukselle yhteiskunnallisia velvoitteita poikkeusoloissa ja metsäpaloasioissa ja
erikseen tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeiden huomioon ottaminen.
Lain mukaan valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan käyvästä vastikkeesta metsätalousosakeyhtiölle Metsähallituksen hallintaan osoitettuun tai myöhemmin osoitettavaan
tuottovaateen alaiseen maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuva
siirtokelvoton oikeus metsätalouden harjoittamiseen. Tässä
yhteydessä on huolehdittava, että Metsähallituksesta annetun
lain 6 §:ssä tarkoitettujen yleisten yhteiskunnallisten ja 7 §:ssä
tarkoitettujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttaminen turvataan ja Metsähallituksen hyväksymiä luonnonvarojen käyttöä koskevia alueellisia suunnitelmia noudatetaan.

Metsähallitus hoitaa sille säädetyt
julkiset hallintotehtävät, joita ovat:
1) Luonnonsuojelualueita koskeviin säädöksiin
perustuvat tehtävät, muut luontotyyppien
ja lajien suojeluun liittyvät tehtävät sekä
luonnonsuojelualueiden hankinta;
2) luonnonsuojelualueverkoston ja muun
JHT:n maa- ja vesialueiden hoito;
3) luonnon virkistyskäyttöön liittyvien
luonto- ja retkeilypalvelujen tuottaminen
sekä kulttuuriomaisuuden vaaliminen;
4) erämaalaissa, kalastuslaissa, kolttalaissa,
maastoliikennelaissa, metsästyslaissa, vesien ja
merenhoidon laissa, poronhoitolaissa, poronhoidon
ja luontaiselinkeinojen rakennetukilaissa
ja ulkoilulaissa säädetyt tehtävät;
5) riista- ja kalataloudellisten hankkeiden
toteuttaminen sekä metsästys- ja
kalastuslupien myöntäminen;
6) erävalvonta;
7) metsäpuiden siementen hankintaan ja
varmuusvarastointiin liittyvät tehtävät.
Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetulla valtion
maa- ja vesiomaisuudella ei ole tuottovaatimusta.

L A P I N L U O N N O N VA R A S U U N N I T E L M A 2019–2024

METSÄHALLITUKSEN ORGANISAATIO
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

METSÄHALLITUKSEN HALLITUS
PÄÄJOHTAJA
KONSERNIYKSIKÖT
LIIKETOIMINTA

JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT

METSÄHALLITUS
METSÄTALOUS OY

METSÄHALLITUS
KIINTEISTÖKEHITYS

METSÄHALLITUS
LUONTOPALVELUT

METSÄHALLITUS
ERÄPALVELUT

Valtion
monikäyttömetsien
hoito ja
puun myynti

Loma- ja liiketontit,
kaivannaiset ja
tuulivoiman
hankekehitys

Kansallispuistojen ja
muiden luonnonsuojelualueiden hoito
ja retkeilypalvelut,
luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu

Metsästys- ja
kalastuspalvelujen
tuottaminen,
erävalvonta

SIEMEN FORELIA OY
MH-KIVI OY

METSÄHALLITUKSEN STRATEGIA
OLEMME MONIPUOLISEN BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ
Suunnittelemme ja toteutamme tulevina vuosina työtämme ja toimintaamme siten, että
• takaamme valtion maiden ja vesien parhaan
kestävän hyödyn yli sukupolvien lisäten
hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa,

• tarjoamme yhdenvertaisia palveluja kaikille.
Asiakaskeskeisyys, digitaalisten palvelujen saavutettavuus
ja kumppanuudet ovat kehittämisemme lähtökohtia,

• monipuolisen bio- ja kiertotalouden edelläkävijänä
yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia
odotuksia vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti,

• toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, tietoon
perustuva ja eettinen johtaminen sekä monimuotoinen
työyhteisö tukevat onnistumistamme.

• vastaamme globaaleihin haasteisiin
innovatiivisilla ja kestävillä ratkaisuilla.
Turvaamme biologisen monimuotoisuuden
säilymisen ja toimimme ilmastoviisaasti,
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METSÄHALLITUKSEN ARVOT
HUOLENPITO

TULOKSELLISUUS

Työskentelemme luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön
puolesta. Asiakkaat, kumppanit ja työkaverit ovat meille tärkeitä.

Työmme tuottaa tulosta. Tekemämme tulos on sekä aineetonta
että aineellista hyötyä, jota saadaan valtion maa- ja vesialueilta kestävästi yli sukupolvien.

MERKITYKSELLISYYS
Teemme merkityksellistä työtä koko Suomen, suomalaisen
yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Tämä voima auttaa yhteensovittamaan monenlaisia, välillä ristiriitaisiakin, toiveita ja
tavoitteita.

Kuva: Olli-Pekka Orpo
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VASTUULLISUUS
METSÄHALLITUKSESSA
Metsähallitus on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030). Strategian mukaisesti
vastuullisuutta johdetaan eettisesti ja tietoon perustuen sekä kehittämällä toimintaa ja digitaalisia palveluja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Metsä
hallituksen painopistealueet ovat johtaminen, ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta.
Lue lisää Metsähallituksen vastuullisuusohjelmasta
www.metsa.fi/vastuullisuus

Kuva: Jari Salonen
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METSÄHALLITUKSEN VASTUUALUEET
Metsähallitus Metsätalous Oy
Metsähallitus Metsätalous Oy vastaa Lapissa noin kolmen
miljoonan hehtaarin maa-alasta. Metsätaloutta harjoitetaan
1,7 miljoonalla hehtaarilla. Tehtävänä on monikäyttömetsien
suunnittelu ja maankäyttöasiat, metsänhoito, puutavaran
myynti, puunkorjuu ja puun toimitukset asiakkaille.
Metsähallituksen ympäristöopas ja metsänhoito-ohje ohjaavat
monikäyttömetsien hoitoa ja käyttöä. Tavoitteena on kasvattaa
hyvälaatuista tukkipuuta ja hyödyntää korkeaa arvokasvua. Samalla monikäyttömetsät edistävät luonnon monimuotoisuutta,
virkistyskäyttöä, porotaloutta ja saamelaiskulttuuria. Näihin
Metsähallituslain mukaisiin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin
panostetaan vuosittain koko maassa yli 50 miljoonaa euroa.
Monikäyttömetsien ekologisesti tärkeät luontokohteet, kuten
aarniometsät ja pienvesien lähiympäristöt on siirretty metsätaloustoimien ulkopuolelle. Eliölajien leviämismahdollisuuksia
turvataan ekologisten yhteyksien avulla. Hakkuualoille säästetyt puut ovat tärkeitä lahopuuta tarvitseville eliölajeille ja riistalle. Säästöpuuryhmillä on myös maisema-arvoa. Säästöpuiden vähimmäismäärä uudistushakkuissa on kymmenen elävää
puuta hehtaarilla. Kuollut puu jätetään kokonaan korjaamatta.
Metsätalouden suunnittelu perustuu monipuoliseen tietoon
luonnonvaroista. Paikkatietojärjestelmä ja toiminnan ohjausjärjestelmät mahdollistavat, että tiedot hyödynnetään tehokkaasti. Puustotieto kerätään laserkeilauksella. Suunnittelussa
hyödynnetään laserkeilausaineiston latvusmalleja, ilmakuvia
ja valtavaa määrää muita aineistoja. Jokaisen hakkuukohteen
suunnittelun viimeistelee lopulta asiantuntija maastotyönä.
Metsien käsittely, kuten uudistamismenetelmät, valitaan kasvupaikan mukaan. Hakkuutapojen valikoima on nykyään laaja. Peitteellistä metsänkasvatusta käytetään etenkin matkailualueilla, poronhoidolle tärkeillä kohteilla, pohjoisen karuissa
männiköissä ja turvemailla.

metsien virkistyskäytölle, matkailulle ja luontaiselinkeinoille.
Metsähallituksella on Lapissa noin 13 500 kilometriä metsätiestöä ja 5 500 kilometriä osakkuusteitä. Lapin metsien tiestön ylläpito on tulevina vuosina iso haaste.

Metsähallitus Luontopalvelut
Luontopalvelut vastaa noin kolmesta miljoonasta hehtaarista
valtion maita ja vesiä Lapissa. Luontopalvelut on osa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä, sen vastuulla on kaikki
maamme 40 kansallispuistoa, suuri osa muita luonnonsuojelualueita ja Lapin kaikki 12 erämaa-aluetta. Lisäksi Luontopalvelut hoitaa yhdessä Metsähallituksen muiden vastuualueiden
kanssa valtion viittä virallista retkeilyaluetta. Lapissa Luontopalvelut hoitaa myös Napapiirin retkeilyaluetta (suunnittelualueella) ja Inarin retkeilyaluetta, jotka ovat Metsähallituksen omalla päätöksellä perustettuja retkeilyalueita.
Luontopalvelujen työ luonnonsuojelu- ja erämaa-alueilla on
ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Tehtäviin kuuluu luontotyyppien ja uhanalaisten lajien suojelu. Lisäksi Luontopalvelut
hoitaa merkittävää osaa valtion rakennusperinnöstä ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä.
Luontopalvelut tuottaa retkeilypalveluja, jotta luonto pysyy
helppona, innostavana retkikohteena kaikille kansalaisille. Samalla Luontopalvelujen tuottamat retkeilypalvelut helpottavat
luontomatkailuyrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa
ja matkailupalveluitaan.
Metsähallituksen Luontopalvelut suunnittelee alueiden hoitoa
ja käyttöä yhteistyössä. Mukana on kuntia, matkailuelinkeinon,
porotalouden, alueen muiden toimijoiden ja sidosryhmien
edustajia. Tavoitteena on sovittaa yhteen eri toiminnot luonnossa. Metsähallituksen Luontopalvelut rahoitetaan pääosin
valtion budjetista, ja hankkeiden saama rahoitus on huomattava.

Metsähallitus Eräpalvelut
Metsätalous toimittaa asiakastilausten mukaista puuta Lapin
alueelta noin kahteenkymmeneen paikkaan. Puun eri osat
toimitetaan eri käyttöpaikoille tavoitteena paras mahdollinen
hyöty. Suurimpia asiakkaita ovat Pohjois-Suomen metsäteollisuusyritykset ja sahat. Niille Metsähallituksen puun toimitusvarmuus on erityisen tärkeää. Metsätalous ostaa kaikki puunkorjuutyöt ja puutavaran kuljetukset yrittäjiltä.
Ympärivuotinen puutavaran kuljetus edellyttää metsätieverkon parantamista edelleen. Metsätiet ovat tärkeitä myös

Eräpalvelut tarjoaa metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia
myöntämällä kansalaisille erälupia valtion alueille. Eräpalvelut edistää kaupallista kalastusta myöntämällä siihen lupia.
Metsähallituksen Eräpalvelut ohjaa ja neuvoo luonnossa liikkujia ja tehtäviin kuuluu myös erävalvonta eli luvallisuuden
ja laillisuuden valvonta valtion maa- ja vesialueilla. Valvontaa
tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
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Eräpalvelut seuraa säännöllisesti riistalaskentoja ja kalatietoja.
Kalastus- ja metsästyslupien määrät kiintiöidään vuosittain.
Lupia myönnetään vain riista- ja kalakantojen kestävyyden
mukaan.
Lupatuloja käytetään kestävän eränkäynnin suunnitteluun,
riistan ja kalojen elinympäristöjen parantamiseen. Elinympäristöjen parannus keskittyy riekko- ja hanhisoihin ja vaelluskalavesistöihin. Lupatuloilla tuetaan myös alueellista riistanhoitotyötä ja osallistutaan pohjoismaiseen supikoirahankkeeseen,
jonka tavoitteena on estää supikoiran leviäminen Lapissa.
Eräpalvelut kerää valtion kalastonhoitomaksun kalastajilta ja
toimittaa sen maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsähallitus Kiinteistökehitys
Kiinteistökehityksen tehtävänä on kasvattaa valtion maa- ja
vesiomaisuuden arvoa liiketoiminnan periaatteilla, yhteiskunnalliset velvoitteet huomioiden. Kiinteistökehitys hoitaa
Metsähallituksen mailla kiinteistöomaisuuden hankinnan,
myynnin ja vuokrauksen sekä rakennusten ylläpidon ja hoidon.
Kiinteistökehitys on Lapissa markkinajohtaja matkailukeskusten vapaa-ajan tonttien myyjänä.
Kiinteistökehitys osallistuu kaavoituksiin ja niihin liittyvään
maankäytön suunnitteluun ja harjoittaa maa-ainestoimintaa.
Lisäksi Kiinteistökehitys vastaa valtion maa- ja vesialueiden
hanke- ja kehitystoiminnasta, esimerkiksi tuulivoimahankkeissa tai kehittämällä edellytyksiä kalankasvatukseen.
Lapin vesistöissä on hyvät mahdollisuudet lisätä sinistä biotaloutta, joka tarkoittaa uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja vesiosaamisen liiketoimintoja. Lapissa sininen
biotalous voi olla kalatalouden kehittämistä, vesibiomassojen
hyödyntämistä ja vesistömatkailun lisäystä. Kalastusmatkailua mahdollistavat villin luonnonlohen esiintymisjoet Teno- ja
Näätämöjoki Pohjois-Lapissa ja etelämpänä Tornion- ja Simojoet. Lisäksi sinisen biotalouden kasvumahdollisuuksia voi hakea Perämeren pohjukasta Kiinteistökehityksen hallinnoimilta
yleisiltä vesialueilta.
Kaivosasioissa Kiinteistökehitys toimii suojelualueiden ulkopuolella valtion edunvalvojana. Keski-Lapissa tehdään malminetsintää, sillä alueella on jo useita uusia kaivoshankkeita ja
valtion mailla toimii kaivos.
Etenkin kansainvälinen matkailu Lappiin lisääntyy. Kiinteistökehityksen rooli onkin merkittävä, kun suunnitellaan maankäyttöä tuntureiden matkailukeskuksissa ja valtion mailla
lähellä Rovaniemeä.

Kuva: Upe Nykänen
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Hiilivarasto*

Avohakkuu

Puustoon, muuhun kasvillisuuteen ja maaperään varastoituneen hiilen määrä.

Metsänkäsittelymenetelmä, jossa metsä uudistetaan poistamalla puusto tietyltä alueelta kokonaisuudessaan, metsän
monimuotoisuuden lisäämiseksi jätettäviä säästöpuita lukuun
ottamatta. Suomessa avohakkuuksi on määritelty kaikki yli 1
hehtaarin alat.

Biodiversiteetti

Kasvatus- eli harvennushakkuu
Kasvatushakkuiden tehtävä on parantaa hakkuissa jäävien puiden elinolosuhteita laadukkaan, terveen ja tuottavan puuston aikaansaamiseksi. Kasvatushakkuiden sijasta puhutaan
useimmiten harvennushakkuista, koska hakkuussa puustoa
harvennetaan.

Biodiversiteetillä kuvataan luonnon monimuotoisuutta.

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia
luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen
tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia
työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kasvatus- eli harvennushakkuut tehdään siinä vaiheessa, kun
puusto kasvaessaan tulee ylitiheäksi ja latvuskerros umpeutuu.
Ylitiheässä metsässä puut lopettavat rungon paksuuskasvun,
kun ne joutuvat kilpailemaan valosta ja pyrkivät kasvamaan
pituutta voittaakseen "naapurin". Seurauksena on "tupsulatvaisia" kapeita puita, jotka ovat alttiita esimerkiksi lumi- ja myrskytuhoille. Metsähallituksen monikäyttömetsissä tehtävästä
puunkorjuusta valtaosa on kasvatushakkuita.

Hakkuutähde

LAC mittaristo

Puunkorjuussa yli jäänyt tarvepuuksi kelpaamaton osa, kuten latvukset. Korjaamatta jätetty hakkuutähde tarjoaa hajotessaan puille ja pintakasvillisuudelle tasaisesti ravinteita.

Limits of Acceptable Change (LAC) on ihmisen toiminnan
ympäristövaikutusten hallintaan kehitetty menetelmä. Tämä
”hyväksyttävän muutoksen rajat” -lähestymistapa on valittu Metsähallituksen kestävän luontomatkailun suunnittelun
työvälineeksi. LAC-prosessissa muutosta seurataan valittujen
mittarien avulla ja ryhdytään ennalta määriteltyihin toimenpiteisiin, jos raja-arvot ylittyvät. Näin ei esimerkiksi aseteta
etukäteen määrällisiä rajoja sille, kuinka paljon kävijöitä luontokohde, esimerkiksi kansallispuisto, voi ottaa vastaan, vaan
seurataan välillisesti käytön vaikutuksia parhaiden käytössä
olevien mittareiden avulla. Yksi mittari voi olla esimerkiksi
suurten petolintujen onnistuneiden pesintöjen määrä alueella, mihin luontomatkailulla voi olla vaikutuksia. Mikäli muutos ei ole hyväksyttävä, otetaan käyttöön ennalta suunnitellut
toimenpiteet, jotka voivat olla luonteeltaan myös ennakoivia.

Biotalous

Hakkuutähteitä voidaan kerätä energiakäyttöön, lähinnä tuoreiden kankaiden ja sitä rehevämpien kasvupaikkojen kuusi- ja
koivuvaltaisilta uudistushakkuualoilta.

Harvennushakkuu
Harvennushakkuussa metsästä poistetaan osa puustosta. Metsään tulee siten elintilaa ja valoa kasvatettaville puille, jotka
kasvavat järeämmiksi ja arvokkaammiksi. Harvennushakkuulla
ylläpidetään myös metsien terveyttä ja hiilensidontakykyä.

Hiilinielu
Kasvava hiilivarasto eli hiilidioksidia sitoutuu ilmakehästä hiilenä puustoon, muuhun kasvillisuuteen ja maaperään (myös
meriin ja soihin)

Hiilitase*
Metsään varastoituneen hiilen määrän muutos aikayksikössä
(vuodessa). Lasketaan vähentämällä puuston kasvusta sen kokonaispoistuma ja siten saatu tase muunnetaan hiilidioksidiksi (puumassaan sitoutunut hiili). Lisäksi laskennassa otetaan
huomioon maaperään, kuolleeseen puuhun ja karikkeeseen
sitoutuneen hiilen määrä. Metsän hiilitaseessa on mukana
myös lannoituksen, metsäpalojen ja kulotuksen kasvihuonekaasupäästöt.

PEFC-sertifiointi
PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa
metsien monimuotoisuuden turvaamiseen,
metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä
virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat
valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan
PEFC/02-31-96
näiden vaatimusten mukaisesti.
Kaikki valtion talouskäytössä olevat monikäyttömetsät on PEFC-sertifioitu. Kaikkiaan noin 85 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC-järjestelmän
mukaan.

Hiilensidonta
Kasvit sitovat yhteyttämällä ilmasta hiilidioksidia. Metsässä
hiilensidonta perustuu erityisesti puiden kasvuun. Lahoaminen
vapauttaa hiilidioksidia takaisin ilmakehään.

Lisätietoja metsäsertifioinnista: www.pefc.fi

*Lähde: ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/34335d0b-495f-44c6-8d3f-5e528df49713/ilmastonmuutos-kiihdyttaapuiden-kasvua-suomessa.html
Kuva: Minna Koramo
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Peitteinen metsätalous

Sininen biotalous

Metsätaloutta ilman selkeää uudistamisvaihetta ja/tai viljelyä. Metsähallituksen käyttämät peitteisen metsänkasvatuksen
menetelmät ovat poimintahakkuu, pienalakasvatus sekä harvennuksen, väljennyksen ja ylispuuston poiston kautta tapahtuva alikasvoksen vapauttaminen.

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä tila on sinisen biotalouden perusta.
Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä markkinointia.
Tärkeimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan
liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Lisäksi
vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on hyvin
suuri. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan,
myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden
kannalta.

Perinnebiotooppi
Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden ylläpitämiä ja
muovaamia, nykyisin uhanalaisia luontotyyppejä, esimerkiksi
niittyjä ja laitumia.

Päätehakkuu eli uudistushakkuu
Metsäuudistamiseen tähtäävä hakkuu, joka tehdään siinä
vaiheessa, kun puusto on saavuttanut riittävän rinnankorkeusläpimitan ja iän. Metsä voidaan uudistaa joko luontaisesti,
jolloin kyse on siemenpuuhakkuusta tai avohakkuuna, jolloin
alueelle kylvetään tai istutetaan uusi puusto.

Säästöpuu

Riistatiheikkö

Monet metsien uhanalaiset lajit tarvitsevat lahopuuta. Säästöpuita jättämällä varmistetaan, että lahopuuta syntyy riittävästi
myös tulevissa metsikön kehitysvaiheissa. Säästöpuilla on
myös huomattava merkitys maisemalle. Säästöpuut pyritään
jättämään ryhmittäin.

Hakkuiden yhteydessä jätettävä pensaikko, varvikko tai nuoren
metsän tiheikkö, jonka koko voi vaihdella muutaman alikasvoskuusen ryhmästä aarin kokoiseen laikkuun. Alikasvos ja
riistatiheiköt parantavat metsäkanalintujen pesien säilymistä
ja tarjoavat suojaa niin poikueille kuin aikuisille metsäkanalinnuille.

Säästöpuiksi jätetään poikkeuksellisen järeät ja erikoiset
puuyksilöt sekä kolopuut. Säästöpuuryhmissä suositaan järeitä lehtipuita, erityisesti kookkaita haapoja ja raitoja. Järeät
mäntysäästöpuut ovat merkittäviä myös suurten petolintujen
mahdollisina pesäpuina.

Siemenpuuhakkuu
Siemenpuuhakkuu on männyn luontaiseen uudistamiseen tähtäävä uudistushakkuutapa. Männikössä jätetään siemenpuiksi
30–150 hyvälaatuista valtapuuta hehtaarille.
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Säästöpuuryhmät sijoitetaan ekologisin ja maisemallisin perustein.

Säästöpuiksi jätetään
poikkeuksellisen järeät
ja erikoiset puuyksilöt
sekä kolopuut
Kuva: Lauri Karvonen
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< S I S Ä L LY S L U E T T E L O

Tekopökkelö tehdään
katkaisemalla puunrunko
3–5 metrin korkeudelta
Kuva: Keijo Kallunki

Tekopökkelö
Tekopökkelö on muutaman metrin korkeudelta katkaistu järeä
puu, joka jätetään pystyyn puunkorjuun yhteydessä monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun lisäämiseksi. Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puunrunko 3–5 metrin korkeudelta. Mikäli
mahdollista pökkelöksi valitaan lehtipuu.

Yhteissuunnittelu
Metsähallituksen toimintaperiaatteena on avoin yhteistyö ja
vuorovaikutus valtion maiden käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi Metsähallitus kuuntelee laajasti kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden palautteita.
Yhteissuunnittelussa intressi- ja sidosryhmät osallistuvat
aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja vaikuttavat suoraan
suunnitelmien sisältöön. Esimerkkejä Metsähallituksen yhteissuunnittelumenetelmistä ovat luonnonvarasuunnittelun
yhteistyöryhmät, suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien ja matkailualueiden yhteistyöryhmät ja paliskuntayhteistyö.

YYV eli yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet
Metsähallituslaissa määritetyt yhteiskunnalliset tarpeet, jotka tulee ottaa Metsähallituksen liiketoiminnassa korostetusti
huomioon. Nämä ovat luonnon monimuotoisuuden, virkistys-

käytön ja porotalouden huomioon ottaminen sekä saamelaiskulttuurin edellytysten turvaaminen ja työllisyyden edistäminen.
Yhteiskunnalliset velvoitteet alentavat laskennallisesti liikevoittoa noin 55 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä monimuotoisuus- ja virkistyskäyttörajoitusten osuus on 48 miljoonaa
euroa vuodessa. YYV vaikuttaa myös metsien käyttörajoituksiin
530 000 hehtaarin verran.
Metsähallituksen omistajapoliittisten linjausten mukaan yhteiskunnallisia velvoitteita voidaan toteuttaa käyttörajoitusten lisäksi myös kustannustehokkailla aktiivisilla luonnon- ja
vesienhoitotoimilla ja muilla hyötyjä lisäävillä toimenpiteillä.
Tähän liittyen toteutetaan normaalien metsätaloustöiden yhteydessä luonnonhoitotoimia, joiden vuosibudjetti on 100 000
euroa.
Esimerkkejä luonnonhoitotoimista ovat muun muassa tuottamattomien ojitusalueiden ja pienvesien ennallistaminen, vaellusesteiden poistaminen virtavesistä sekä paahdeympäristöjen
ja lehtojen hoitaminen.
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ODOTUSTEN
YHTEENSOVITTAJA
#160kestäväätekoa

www.metsa.fi | Twitter ja Facebook: @Metsahallitus
Instagram: @metsahallitus_forststyrelsen

