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Jos Metsähallitusta ei olisi,

se pitäisi keksiä
Olemme luonnonvara- ja ympäristöalan ammattilaisia ja hoidamme valtion maa- ja 
vesiomaisuutta. Työmme tuo aineellista ja aineetonta hyvinvointia kaikille suoma-
laisille: työtä ja toimeentuloa, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia, tietoa men-
neestä ja tulevasta. Tuloutamme vuosittain valtiolle muhkean summan edelleen 
käytettäväksi yhteiseen hyvään.

Meillä on tärkeä rooli myös paikallistaloudessa. Maksamme yli puolet palkoista ja 
70 % ulkopuolisista palveluista Pohjois-Suomeen. Kansallispuistot ja eräharrastus 
tuovat moninkertaisen taloudellisen hyödyn lähialueilleen.  

Toimintaamme arvostetaan: tutkimuksen mukaan useammalla kuin kolmella 
neljästä on meistä myönteinen tai neutraali mielikuva. Yhteiskuntavastuumme 
koetaan olevan maan huippua. 

Meissä ja valtion maissa ja vesissä piilee vielä paljon mahdollisuuksia. Uusiutuvalla 
energialla: niin puulla, tuulella, vesi- ja aaltovoimalla kuin luonnossa oleilulla 
rakennetaan Suomesta kestävää ja puhdasta yhteiskuntaa, jossa on hyvä elää.
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Suomen suurin 
liikuntapaikka  
– aina avoinna
Kävely, juoksu, hiihto ja pyöräily – suomalaisten suosikkilajien 
kärki on ulkoilua ja luonnossa tapahtuvaa liikuntaa. Luontoliikunta 
hellii tutkitusti mieltä ja kehoa.

Valtion maat ja vedet kattavat kolmanneksen Suomen pinta-alasta. Tarjoamme 
maan upeimman liikuntapuiston: laineilla, poluilla ja pitkospuilla on tilaa kaikille, niin 
kuntoilijoille, nautiskelijoille kuin huippu-urheilijoille. Meille myönnetyt tunnustukset 
kertovat, että teemme työtä luontoliikunnan puolesta täydellä sydämellä.
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Suomen luontokeskus Haltia



Tehdään suurta  
– puusta 
Punainen tupa on suomalaista mielenmaisemaa. Suomessa 
rakennetaankin paljon puisia pientaloja, mutta suuriin julkisiin 
rakennuksiin puuta käytetään vielä vähän.
 
Metsähallitus on avannut uusia näkökulmia suomalaiseen puurakentamiseen.  
Suomen luontokeskus Haltia Espoossa, Tiedekeskus Pilke Rovaniemellä, toimitilat 
Pudasjärvellä ja Luontokeskus Naava Pyhätunturilla osoittavat, kuinka upeasti 
ympäristöystävällinen puu sopii isoihin, julkisiin rakennuksiin. Elävänä materiaalina 
puu luo viihtyisän ja terveellisen ympäristön sekä rakennuksissa työskenteleville 
että niissä vieraileville. 

Tiedekeskus Pilke Suomen luontokeskus Haltia
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Metsä muistaa  
ja kertoo
Miltä kuulostaisi patikkaretki 1500-luvun valtatietä pitkin tai retki 
hyytävien tarinoiden kera Kuolemankämpälle?

Suomen, ehkä jopa maailman, mittakaavassa täysin ainutlaatuisessa Metsähalli-
tuksen hankkeessa inventoidaan valtion metsien kulttuuriperintöä. Jälkiä esivan-
hempien elämästä on nyt taltioitu kivikaudelta 1960-luvulle saakka. Löytyneiden 
tuhansien kulttuurikohteiden säilyminen pystytään jatkossa huomioimaan kaikessa 
metsänkäytössä. Niistä saatu tieto hyödyttää myös matkailuyrittäjiä ja tutkijoita.
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Sano se saameksi  
– daja dat sámegillii
Valtion maita ja vesiä sijaitsee myös saamelaisten kotiseu-
tualueella. Teemme yhteistyötä saamelaisalueiden käytön suun-
nittelussa paliskuntien, Saamelaiskäräjien ja koltta-alueella 
Kolttaneuvoston kanssa.

Viime vuosina suunnittelussa on alettu soveltaa YK:n biodiversiteettisopimuksen 
Akwé: Kon ohjeistusta ja saamelaisten perinteiset elinkeinot: poronhoito, metsäs-
tys, kalastus ja käsityö ja niiden muokkaaman luontosuhteen säilyminen otetaan 
toiminnassamme nyt entistä kattavammin huomioon. Käytämme aktiivisesti 
saamen kieliä niin verkossa, sopimuksissa kuin arjen asiakaspalvelutilanteissa ja 
edistämme siten niiden elinvoimaisuutta. 
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Isona 
maanomistajana 
myös pienten eduksi
Erilaiset kaivos-, tuuli- ja vesivoimahankkeet mietityttävät niin 
pieniä kuin suuria maanomistajia. Suurena maanomistajana 
luomme pelisääntöjä, joista hyötyvät myös muut.

Kun maanomistajan korvaukseksi saama louhimismaksu perustuu kaivoskivennäis-
ten arvoon, eikä kaivosyhtiön tulokseen, tai kun vesivoiman käyttöoikeuskorvauk-
sessa huomioidaan sähkön hinnannousut, niin näistä linjauksista hyötyvät kaikki 
maanomistajat. Isona toimijana meillä on pieniä paremmat resurssit huolehtia, että 
muitakin koskevista päätöksistä tehdään oikeudenmukaisia. 
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Pelialusta ja 
sillanrakentaja
Suomalaisille metsät ja vesistöt merkitsevät paljon. Siksi valtion 
maa- ja vesialueiden käyttöön liittyy lukuisia toiveita ja 
suunnitelmia. 

Metsähallitus kysyy kymmeniä kertoja vuodessa erilaisissa tilaisuuksissa, yhteis-
työryhmissä ja palautekierroksilla, mitä mieltä sinä olet? Usein mielipiteitä ja 
tavoitteita on runsaasti ja ne ovat erilaisia, vastakkaisiakin.

Tapaamisissa syntyy paljon hyvää: paikallinen yhteistyö voimistuu, keskustellaan 
luonnonvarojen käytöstä ja laajennetaan omaa näkökulmaa, ymmärretään myös 
muita kuin omia intressejä. Verkostoidutaan tekemään yhdessä: luontokeskusten 
ympärille syntyy palveluja ja yrittäjiä, metsätalousmaille elinalueita riistalle ja 
toimivia kohteita metsästäjille.
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Suojelua luonnon 
ja ihmisten iloksi 
Lähes puolet EU:n tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suo-
messa. Valtaosa tästä noin 841 000 hehtaarista on hoidossam-
me – ja paljon muita suojelukohteita.

Suomen luonnon helmet, kansallispuistot, ovat maamme luontomatkailun kivijalka 
ja tuovat paikallistalouteen sekä euroja että työpaikkoja. Suojelualueilla tehdään 
myös merkittävää vapaaehtoistyötä ja ne tarjoavat kuntouttavaa työtä vangeille.

Metsähallitus toimii Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa,  
METSOssa, pysäyttämässä eteläsuomalaisten metsäisten luontotyyppien ja 
metsälajien taantumista.
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Hyvinvointia kauaksi 
kasvukeskuksista
Suuri osa valtion maista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Siellä 
tuotetaan puuta, suojellaan luontoa, harjoitetaan matkailua ja 
maanpuolustusta ja pohjoisessa myös porotaloutta. Siellä elää 
neljäsosa suomalaisista. 

Metsähallitus mahdollistaa osaltaan elämistä eri puolilla maata, kauempanakin 
kasvukeskuksista. Maksamme yli puolet palkoistamme Pohjois-Suomeen ja 
ylläpidämme puolta alueen tiestöstä. Yhdestä leimikosta jää seudulle noin 100 000 
euroa palkka- ja urakointituloja. Valtion retkeilyalueisiin ja luontokeskuksiin sijoitta-
ma euro tulee kymmenkertaisena takaisin paikallisille toimijoille, kun kävijät 
kohteissa vieraillessaan hankkivat alueelta palveluita ja tuotteita. 
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Oli voittajafiilis! Ja se 
illanvietto nuotiolla oli  

ihan parasta :)
Haluamme, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saa henkilö-
kohtaisen kokemuksen suomalaisesta luonnosta. Luonto- ja 
tiedekeskustemme työpajat tukevat koulujen opetusta. Työllis-
tämme vuosittain satoja nuoria. Opiskelijoille tarjoamme harjoit-
telupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita.  

Yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa järjestämme kouluille ja päiväkodeille 
Metsäviikkoja ja -päiviä eri puolilla maata. Saamenkielisellä elokuvaleirillä tutustu-
taan pohjoisen luontoon ja kulttuuriin – ja tehdään tietysti elokuvia. Junior Ranger 
-toiminnassa nuoret ovat mukana kansallispuiston arjessa ja kulloinkin tehtävissä 
töissä.

Luonnosta saa voimansa myös huippu-urheilu. Tulevaisuuden huiput -tiimissä 
tuemme nuoria, omassa lajissaan ja ikäluokassaan menestyneitä melojia, hiihtäjiä, 
suunnistajia ja juoksijoita.
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Maan mahtavin 
laboratorio
Joskus oli pokasaha ja kirves. Nyt tietoa hankitaan lentokoneesta 
laserkeilaamalla ja puuta kuljetetaan autoilla, joissa rengaspainet-
ta säätämällä voidaan vähentää teihin kohdistuvaa kuormitusta.

Yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa tuotamme uutta tutkimustietoa niin 
metsien monikäyttöön, luonnonsuojeluun kuin luontomatkailuunkin, ja hyödyn-
nämme sitä omassa toiminnassamme. 

Meillä kaikki saavat keksiä, miten asioita voisi tehdä paremmin ja järkevämmin. 
Moni idea on otettu osaksi normaalia toimintaa, oli kyse sitten retkikohteiden 
jätehuollon tehostamisesta, puunkorjuun kehittämisestä tai kalakantojen seuranta-
järjestelmistä mobiilisovelluksineen. 

Uusinta tutkimustietoa on sovellettu myös tuoreimmassa metsätalouden ympäris-
töoppaassa. Sen ekosysteemilähtöinen näkökulma ja selkeät ohjeet ovat tehneet 
siitä kiitetyn käsikirjan kaikille metsien hoidosta kiinnostuneille.
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Lähiruokaa 
luomuravintolasta
Suomea ei olisi asutettu ilman erätaitoja. Metsästys, kalastus, 
marjastus ja sienestys antavat hyvinvointia tänäkin päivänä.

Saamme hyvää, terveellistä ja puhdasta villiruokaa omasta luomuravintolastamme: 
metsästä, merestä ja järvistä. Ruoan hankkiminen on luontoliikuntaa parhaimmil-
laan. Vuosittain meiltä ostetuilla metsästysluvilla kävellään monta kymmentä 
kertaa maapallon ympäri. Metsästäjät työllistävät suoraan 445 ihmistä vuodeksi 
asioidessaan metsästysmatkoilla kaupoissa, huoltoasemilla ja matkailuyrityksissä.

Huolehdimme riistakantojen kestävyydestä ja valvomme hyviä erätapoja maastos-
sa ja verkossa.
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METSÄHALLITUS-KONSERNI

LIIKELAITOS METSÄHALLITUS

LIIKETOIMINTAKONSERNI

Luontopalvelut Metsätalous
Laatumaa

Palvelukeskus
Konsernipalvelut

Liiketoiminnan tytär-
ja osakkuusyhtiöt
Fin Forelia Oy 100 %
Siemen Forelia Oy 100 %
MH-Kivi Oy 100 %
Eesti Metsataim AS 30,1 %

Luontopalvelujen
tytäryhtiöt
Nuuksiokeskus Oy 68,1 %
Kiinteistö Oy
Järviluonnon keskus 66,7 %

28



©© Metsähallitus 2013

18,8 %2,9 %

10,6 % 14,3 %

23,9 %

29,4 %

©© Metsähallitus 2014

30 %

35,7 %

34,3 %

© Metsähallitus 2014 © Metsähallitus 2014

Maksetut palkat ja ulkopuoliset palvelut painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle.

Palkat Ulkopuoliset palvelut
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LIIKEVAIHTO

OSINKO INVESTOINNITTUOTTOtuloutus
valtiolle

liikevaihdosta
Sijoitetun
pääoman

LIIKEVOITTO TULOS
370,0 milj. €

130,0 milj. € 4,7 % 3 %

127,0 milj. € 118,0 milj. €

Liiketaloudellisia tunnuslukuja 2013

• Ympäristöministeriö 33,4 milj. €

• Tulorahoitus  10,5 milj. €

• Maa- ja metsätalousministeriö  6,8 milj. €

• Työ- ja elinkeinoministeriö  
   sekä oikeusministeriö  3,3 milj. €

• EU-hankerahoitus  4,6 milj. €

• Muu rahoitus  3,2 milj. €

   Rahoitus yhteensä  61,8 milj. €

Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitus 2013
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