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”METSO-suojelusopimus
oli minulle helppo ratkaisu.
Metsä säilyy tulevalle
metsänomistajasukupolvellekin.”
Eeva-Liisa Lindeman,
metsänomistaja

”Kun kuljen tätä polkua
kuusikon sylissä,
en voinut kuvitellakaan,
että hakkaisin kaiken paljaaksi.”
Toivo Höynälä,
metsänomistaja

”Metsän suojelu on osa
kannattavaa metsätaloutta”

Rauno Numminen
Metsäsijoittaja, metsänomistaja ja
Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja

Rauno Numminen on toiminut viimeiset 15 vuotta metsäsijoittajana Lapissa, ja hän on suojellut useita erilaista kohdetta. ”Metsässä
kulkiessa tulee tunne, että tämä on ukkometson metsää koppelohaaremeineen” kertoo Rauno Numminen. ”Metsänomistaja voi suojella
erityisiä kohteita ja harjoittaa aktiivisempaa metsätaloutta muilla
palstoilla. Metsätaloutta tulee suunnitella pitkällä aikavälillä.”
Vapaaehtoisuus, verovapaus ja hyvä suunnittelu ovat avainasemassa
METSOssa. Metsäammattilaisen tulee tunnistaa ja tiedostaa sopivat
kohteet. Ammattilaisen tulee myös jakaa tieto avoimesti metsänomistajalle ja esittää kaikki metsätaloudelliset vaihtoehdot. Suojelu on
osa kannattavaa metsätaloutta. METSOssa korvataan puut pystyyn,
laho- tai tuholaisvaurioista ei rokoteta. ”Metson korvauksen tulee
olla suhteessa suojeltavaan kohteeseen ja sen pitää olla vaihtoehtona
parempi kuin puukauppa. Tulo on verovapaata ja uudistamiskuluja
ei tarvitse miettiä, se on kulu joka säästetään!” sanoo Numminen.

Ranua aktiivinen METSO-toteuttaja
Ranualaiset metsänomistajat ovat ottaneet vapaaehtoisen metsänsuojelun hyvin vastaan. Viiden vuoden aikana Ranualle on perustettu
uusia METSO-suojelualueita 38 kappaletta yhteisalaltaan 1089 ha.
Muutamaa kauppatapausta lukuun ottamatta suojelu on toteutettu
pysyvänä rauhoituksena.
Ranualla metsänhoitoyhdistys on aktiivisin METSO-toimija. Toiminnanjohtaja Jouko Höyhtyän mielestä on tärkeää, että metsänomistaja
saa myös suojeluasioissa täyden palvelun omasta yhdistyksestään.
”Moni metsänomistaja on pitänyt tiettyjä saarekkeita tai lohkoja hakkuiden ulkopuolella, nyt näiden säästömetsien suojelusta on mahdollisuus saada kunnon korvaus, vieläpä verovapaasti.”
Höyhtyän mukaan METSOn käynnisti Ranualla takavuosina pidetty
hyvähenkinen tiedotustilaisuus. Sen jälkeen saatiin useista kohteista aikaan omistajia tyydyttäviä ratkaisuja, joista viidakkorumpu on
kertonut eteenpäin. Hyvä kello kauas kuuluu.

Metsäalan toimijoiden
”Vapaaehtoinen suojelu on erinomainen mahdollisuus

metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistysten tulisi muistaa tarjota
METSOa kaikille metsänomistajille, kun ehdot täyttäville kohteille
suunnitellaan metsänhoidollisia toimenpiteitä tai hakkuita.”
Kimmo Karjalainen, Aluejohtaja
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi

”METSOlla pyritään turvaamaan metsäisten
luontotyyppien ja lajien säilyminen. Näin
turvataan luonnon monimuotoisuutta. Suojelu
on varteenotettava vaihtoehto metsien käytölle
yksityisten maaomistajien ohella myös kunnille,
seurakunnille ja yhteisöille. Kannustan
maanomistajia ottamaan yhteyttä ja hankkimaan
lisätietoa tästä vaihtoehdosta! ”
Kari Kemppainen
Tarkastaja
Lapin ELY-keskus

”Ammattitaitoisen metsäsuunnittelijan
tuntee siitä, että hän osaa
tunnistaa, mikäli metsänomistajan
mailla on METSO-kohteita, ja
kertoo suojelumahdollisuudesta
metsänomistajalle yhtenä vaihtoehtona
muiden joukossa. Metsänomistajalle
suodaan kohtuullisen nopea
taloudellinen mahdollisuus jättää osa
metsäomaisuudestaan koskemattomaksi
tulevien sukupolvien nautittavaksi”
Tarja Pasma
Toiminnanjohtaja
Lapin luonnonsuojelupiiri ry

”METSO-ohjelmasta on kehittynyt
varteenotettava toimintamalli, joka
täydentää hyvin talousmetsien
luonnonhoitoon liittyvää
toimenpidevalikoimaa. Ohjelman
toteuttaminen onnistuu parhaiten
aktiivisen tiedottamisen ja neuvonnan
kautta sekä toimijoiden välisen
yhteistyön avulla.”
Ulla Huusko
ts. edistämispalvelujen päällikkö
Suomen metsäkeskus

”METSO-ohjelma antaa mahdollisuuden korostaa monimuotoisuuden suojelua oman
metsän hoidossa.”
Lauri Karvonen
Suunnittelupäällikkö
Metsätalous, Metsähallitus

ajatuksia METSOsta..
”METSO-suojelua on tärkeää toteuttaa

osana metsätaloutta. Metsänomistajista
yhä useampi on riippumaton metsästä
saatavista tuloista. Vastaavasti metsän
muut käyttömuodot tulevat yhä
tärkeämmiksi, kuten ulkoilu, marjastus,
sienestys, metsästys tai maiseman ja
luonnon suojelu. METSO-suojelu turvaa
nämä tavoitteet erinomaisesti antaen
lisäksi selvää rahaa. Perikunnallekin
voi olla helpoin ratkaisu myydä metsä
suojelutarkoitukseen ja jakaa puhdasta
rahaa. ”
Yrjö Norokorpi, Aluepäällikkö
Luontopalvelut, Metsähallitus

”Yhteistyö eri toimijoiden
välillä on METSOssa erityisen
arvokasta. Avainasioita ovat
yhteistyö, ammattitaito,
maanomistajan tahto ja
verovapaa korvaus. Kun
toimihenkilöt ovat sisäistäneet
suojeluohjelman ja tietävät
minkälaiset kohteet ovat
hyviä, syntyy luottamusta
maanomistajien keskuudessa ja
viesti kulkee. Mukaan lähteneet
maanomistajat ovat olleet
tyytyväisiä!”
Jouko Höyhtyä
Toiminnanjohtaja
Ranuan Metsänhoitoyhdistys

”Metsänomistaja kunnioittaa luontoa ja haluaa vaalia ja säilyttää luontoarvoja ja
kohteita, joilla on hänelle erityistä tunnemerkitystä. Nyt METSO on tehnyt tämän
vaalimisen myös taloudellisesti järkeväksi. METSO on koonnut metsätoimijat
samoille tulille puhaltamaan yhteiseen hiileen.”
Kyösti Palojärvi, Suojelun toteuttaja
evp 1.10.2014 alkaen

”METSO-ohjelma on hyvä, kaikkien osapuolten; metsänomistajien,
metsäteollisuuden, valtioneuvoston ja eri ympäristöjärjestöjen,
hyväksymä metsien suojeluohjelma. Vapaaehtoisessa ohjelmassa
maanomistajalla on mahdollisuus saada talousmetsistä saatavien
puukauppatulojen lisäksi tuloa maillaan olevista luonnonarvoiltaan
arvokkaista kohteista. METSO on yksi vaihtoehto
metsäomaisuuden hyödyntämisessä.”
Kimmo Uurtamo
Kuljetuspäällikkö
Metsä Group

NATNET Life+

maanomistajalähtöisesti ekologisia yhteyksiä
Lounais-Lapissa toimivan NATNET -hankkeen (2012-2016) tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta ja lisätä ekologisia
yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille mm. METSO-ohjelmaa toteuttamalla. Yksityiset maanomistajat voivat suojella monimuotoisia metsiään korvausta vastaan. ”Toimimme täysin maanomistajalähtöisesti. ” korostaa projektipäällikkö Noora Raasakka.
Hankkeessa perustetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita, ennallistetaan soita ja metsiä sekä tehdään monipuolisesti erilaisia luonnonhoitotöitä ja -suunnitelmia. ”Maanomistajan ei tarvitse miettiä
kelpaako hänen kohteensa suojeluun vai ei. Yhteydenotto meihin
riittää!” kertoo Raasakka. ”Maanomistajat ovat olleet kiinnostuneita
palveluistamme ja tyytyväisiä verovapaaseen korvaukseen.”
www.natnet.fi
www.facebook.com/natnetlife

METSO-alueen suojelukorvauslaskelma
Esimerkkikohde on 22 hehtaaria, runsaslahopuustoinen
kuivahkon ja karukkokankaan kohde, yksityinen suojelualue.
Kokonaisainespuumäärä:			886 m3
Puutavaralajijakauma:
mäntytukki
175 m3
			
mäntykuitu
668 m3
			
lehtikuitu
43 m3
Puuston arvo			
23 200 €
Kokonaisarvonkorjaus (15 %)
-3 480 €

						
Suojelukorvaus		
19 720 €

METSO-ohjelmassa maanomistajan alueesta perustetaan luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue. Alueen maanomistus
jää ennalleen, tällöin alueen maapohjasta ei makseta korvausta.
Korvaus perustuu alueen puuston arvoon. Korvaus on verovapaata.
Puusto hinnoitellaan puutavaralajeittain käyttämällä alueella
toteutuneiden puukauppojen keskikantohintaa. Näin
tasataan puumarkkinoille tyypillistä kantohintojen vaihtelua.
Kokonaisarvonkorjauksen avulla pyritään kohteen nettohakkuutuloa
vastaavaan korvaukseen. Verovapaa korvaus on kilpailukykyinen
hakkuuvaihtoehtoon verrattuna.

Lapin yhteismetsät

innostuneita METSOsta
Lappilaiset yhteismetsät ovat löytäneet
METSO-ohjelman. Yhteismetsät
Sallasta, Ranualta ja Torniosta ovat
tehneet suojelusopimuksen jo yli 300
hehtaarin osalta. Lisäksi vireillä on
neuvottelut rauhoitussopimuksesta
noin1000 hehtaarin alalle.
”METSO-ohjelma on osa toimintasuunnitelmaamme ja etsimme
uusia kohteita jatkuvasti. Olemme
suojelleet vanhoja hakkaamattomia
sekä uudistumiselle haasteellisia
kohteita. Suojelukorvauksilla olemme
hankkineet uusia puuntuottoalueita.
METSOlla turvaamme myös
tulevaisuuden tuottoja!” kertoo
Tapio Sinkkilä, Sallan yhteismetsän
toiminnanjohtaja.
Yhteismetsät eivät ole vain paikallisia puuntuottajia. Metsät tarjoavat
mahdollisuuksia myös monipuoliseen
virkistystoimintaan ja metsästykseen.
Hakkaamattomia kohteita voi nyt hyödyntää verovapaata korvausta vastaan.
Yhteismetsät voivat toimia kestävästi
niin puuntuotannollisesti kuin monimuotoisuuden kannalta!

Fiskun tarina
Nähtyään avohakkuun jäljet läheisessä metsässä, Toivo Höynälä ei halunnut samanlaista
maisemaa jo lapsuudesta tuttuun metsäänsä.
Hän oli kuullut vaihtoehtoisesta tavasta saada
korvausta metsästä ja päätti tehdä METSOsuojelusopimuksen.
”Olen ollut päätökseeni tyytyväinen” kertoo
Höynälä. ”Myös korvaus oli hyvä. Maanomistus säilyy minulla, ja täällä voidaan edelleen
metsästää ja marjastaa kuten ennenkin.”
”Halusin nimetä paikan Fiskuksi, kuten isäni
oli sen vanhoihin karttoihin merkinnyt.”
Topi tuntee metsänsä puu puulta. Jokaiseen
runkoon tuntuu liittyvän tarina. ”Tuo kaatui
viime vuonna tykkylumesta, tuossa on hakamaa-ajalta piikkilankaa, nuo haavat hirvet
kaulasivat, mutta puut selvisivät ja havisevat
yhä” Topi kertoilee.
Metsäpalstoihin piirtyvät muistot lapsuudesta nykyhetkeen. Tarinoista huokuu metsän
tärkeys. ”Ennen vietin tunteja täällä metsässä
pienissä puhdetöissä, nyt vain metsästä nauttien”. Höynälä toivoo myös muiden viihtyvätn
luonnossa. ”On mahtavaa, että nykyään on
tarjolla vaihtoehtoja metsänomistajalle. Tällaisia paikkoja voi ja pitääkin säästää, eikö?!”
Ota yhteyttä METSO-toteuttajiin jos sinäkin
haluat säästää palan arvokasta metsääsi!

Tekstit, taitto, kuvat: Eerika Niemelä, Lapin ELY-keskus

Lämmin valo

levossa metsän sylissä
Pyhässä metsässä kotonaan
suomalainen sielu

-K . Palojärvi

Ota yhteyttä!
Lapin ELY-keskus

Tarkastaja Kari Kemppainen, puh. 0295 037 363
Erityisasiantuntija Kyösti Palojärvi, puh. 0295 037 472

NATNET Life+ -hanke

Projektipäällikkö Noora Raasakka, puh. 0295 037 501
www.natnet.fi | www.facebook.com/NatnetLife

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

