
Metsähallitus Metsätalous Oy  

Hyvinvointia 
monikäyttömetsistä



Monikäyttömetsät  
kasvavat noin  

11 milj. m3  
vuodessa.

Tuotamme puuta kestävästi ja kannattavasti

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa  
liiketoiminnan käytössä olevia valtion metsiä. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin  
300 miljoonaa euroa. 

Metsähallituksen liikevaihdosta lähes 90 prosenttia tulee puun myynnistä.  
Asiakkaitamme ovat metsä- ja energiateollisuus sekä paikalliset sahat. Olemme  
osa kasvavaa ja tärkeää vientialaa. Liiketoiminnan tuotoista yli 100 miljoonaa  
euroa vuodessa tuloutetaan valtiolle ja sitä kautta yhteiskunnan käyttöön. 

Puunkorjuun yhteydessä pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta.  
Metsähallituksen metsien hoitoa ja käyttöä ohjaavat myös ihmisten tarpeet.  
Toiminnassamme sovitamme yhteen lukuisten sidosryhmien erilaisia toiveita.

Luomme hyvinvointia monikäyttömetsistä

Metsissä tehdään puunkorjuun lisäksi paljon muuta – siksi puhumme monikäyttö- 
metsistä. Metsämme tarjoavat mahdollisuuksia myös monenlaiseen virkistykseen  
- maastopyöräilyyn, moottorikelkkailuun, metsästykseen tai marjastukseen. 

Puuliiketoiminnan lisäksi monikäyttömetsät mahdollistavat muita elinkeinoja  
kuten porotaloutta, matkailua tai vaikkapa luonnontuotteiden keruuta.

Edistämme yrittäjyyttä

Metsähallituksella on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Vahvistamme  
maakuntien elinvoimaa, monipuolista yrittäjyyttä ja elinkeinoja luonnonvarojen 
kestävässä käytössä.

Myymme ja toimitamme 
puuta teollisuudelle  
vuosittain noin kuusi 

miljoonaa kuutiometriä  
eli vajaa 10 % kotimaisen  

metsäteollisuuden  
tarvitsemasta  
puumäärästä.

Puunkorjuun piirissä  
on vuosittain 2 %  

talouskäytössä  
olevien metsien  
metsämaasta.





 
Pienriistan metsästäjät  

kävelevät valtion metsissä  
miljoona kilometriä  

syksyssä, eli noin 9 km  
päivässä kukin.

Ylläpidämme  
38 000 km metsäteitä  

ja 1000 siltaa.



Metsätietä marjaan

Monikäyttömetsissä voi liikkua vapaasti 
metsäautoteitä, polkuja tai reittejä pitkin. 
Metsäteiden käytöstä lähes 90 % on 
muuta kuin puunkuljetusta. Metsästäjät, 
sienestäjät, marjastajat ja muut ulkoilijat 
ovat metsäteidemme suurin käyttäjä-
ryhmä. 

Kannamme yhteiskunnallisen 
vastuumme

Metsätalouden toiminnassa otetaan 
korostetusti huomioon yhteiskunnalliset 
hyödyt. Tietyillä alueilla rajoitamme 
metsänkäsittelyä esimerkiksi luonnon 
monimuotoisuuden, virkistyskäytön tai 
porotalouden vuoksi.

Metsähallituksen  
monikäyttömetsät on 

sertifioitu kansainvälisen 
PEFC-järjestelmän 

mukaisesti. Sertifikaatti on 
merkki siitä, että puuraaka-
aine on hankittu kestävästi 

hoidetuista metsistä.





Hoidamme metsiä kestävästi

Valtion metsien hoidon ja metsänkäsittelyn peruspilareita ovat lainsäädäntö, 
metsäsertifiointi, oma sertifioitu ISO14001 -ympäristöjärjestelmä, ympäristöopas 
sekä metsänhoito-ohjeet.

Metsätalouden toiminnan perustana ovat alueelliset luonnonvarasuunnitelmat,
jotka laaditaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsien monikäytön suunnitte-
lussa käytetään apuna kattavaa metsävaratietoa ja edistyksellisiä suunnittelujär-
jestelmiä.

Metsänhoidossa turvaamme maisema-, virkistys- ja kulttuuriarvot. Arvokkaat
luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintymät rajataan metsänkäsittelyiden
ulkopuolelle.

Aktiivista luonnonhoitoa

Päivittäisten metsänhoitotöiden yhteydessä on aina tehty erilaisia luonnonhoito- 
toimia. Niiden lisäksi panostamme vuosittain 100 000 euroa luonnon- ja vesien-
hoitoon, jossa toimenpiteitä ovat muun muassa soiden ennallistaminen, kalojen 
vaellusesteiden poisto virtavesissä sekä paahderinteiden ja lehtojen hoito.

Käytämme vuosittain  
100 000 euroa  

aktiivisiin  
luonnonhoitotoimiin 

metsänhoidon  
yhteydessä.  

Tekopökkelöillä edistetään 
luonnon monimuotoisuutta 

puunkorjuun yhteydessä.  
3-5 metrin korkeudelta 
katkaistu puu on kolo- 
pesijöiden suosiossa.  

Joka uudistushehtaarille 
tehdään 1-3 tekopökkelöä.




