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Vertailu: Kyrkan i Sverige, noin 400 00 ha
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• Jokaisella seurakunnalla, jolla on 
metsäomaisuutta, tulee olla 
ajantasainen metsäsuunnitelma
ja se vietynä Basikseen.

• Kirkkohallitus on yhdessä Tapio 
konsernin kanssa laatinut ohjeet
metsäsuunnittelun
kilpailuttamiseen.

• Metsäsuunnitelman hankinnan 
tukimateriaali seurakunnille 
20.1.2022 (evl.fi)

https://evl.fi/documents/1327140/77171922/Metsasuunnitelman-hankinnan-tukimateriaali-seurakunnille-Tapio.pdf/de971103-5925-3724-dee4-2338cef098d1?t=1649676051387


Metsien
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(Minimikriteeri)
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Ympäristödiplomissa edellytetään, että seurakunnan 
metsät on sertifioitu.

Suomessa on käytössä kaksi metsien 
sertifiointijärjestelmää:

1. Suomen talouskäytössä olevista metsistä suurin 
osa on sertifioitu kansallisen PEFC-järjestelmän 
mukaan. PEFC-sertifiointijärjestelmä perustettiin 
eurooppalaisten metsänomistajajärjestöjen 
aloitteesta vuonna 1999. PEFC

2. FSC-järjestelmä (Forest Stewardship Council) on 
otettu käyttöön vuonna 1993 ja se oli 
ensimmäinen kansainvälinen 
metsäsertifiointijärjestelmä. Suomen FSC-
yhdistys on määritellyt Suomessa käytettävän 
FSC-standardin vuonna 2011. Homepage Finland 
| Forest Stewardship Council (fsc.org)

Molemmat järjestelmät täyttävät tässä diplomissa 
määritellyt kestävän metsänhoidon kriteerit. 
Ympäristöjärjestöt ovat tukeneet FSC-järjestelmää.

https://pefc.fi/
https://fi.fsc.org/fi-fi
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ohjelma
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METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma turvaa metsien monimuotoisuutta.

• Seurakunnan metsät kartoitetaan ja selvitetään 
mahdolliset METSO-kohteet.

• Jos tarjottu metsä hyväksytään METSO-kohteeksi, valtio 
korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita 
puuntuotannon tulonmenetyksistä aiheutuu. 
Maanomistus kuitenkin säilyy. Suojelupäätös voi olla 
myös määräaikainen, mutta useimmin päädytään 
lopulliseen suojelupäätökseen. METSO-ohjelma jatkuu 
ainakin vuoteen 2025 saakka.

• Pisteet

• METSO-kartoituksen tekeminen, 2 pistettä. 
• METSO-ohjelmaan liitettävästä kohteesta saa pisteitä alueen laajuuden 

mukaan:
• 0–10 hehtaaria – 2 pistettä
• yli 10 hehtaaria – 5 pistettä
• Yhteensä enintään 7 pistettä.

Metsonpolku

https://www.metsonpolku.fi/fi-FI


Vapaaehtoinen
metsien suojelu
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Metsän suojelu voi perustua metsälakiin 
tai luonnonsuojelulakiin, mutta metsää 
voi suojella myös vapaaehtoisesti.

• Määräaikainen suojelu

• Suojelusta maksetaan puuston 
laskennalliseen arvoon perustuva korvaus

• Metsiä voi suojella myös pysyvästi 
perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen 
tai myymällä metsän suojelualueeksi

Pisteet

1–10 pistettä laajuuden ja vaikuttavuuden 
mukaan

Luonnonsuojelu yksityismailla – Ympäristöministeriö

Metsien suojelu ja elinympäristöjen hoito | Metsäkeskus 
(metsakeskus.fi)

https://ym.fi/luonnonsuojelu-yksityismailla
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/metsien-suojelu-ja-elinymparistojen-hoito


Pesimärauha
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Lintujen pesimärauhan kunnioittaminen

• Ympäristödiplomissa suositetaan, että 
hakkuita ei tehdä lintujen pesimäkauden 
(15.4.–31.7.) aikana

Toimenpide:

Seurakunta siirtää hakkuut pesimäkauden 
ulkopuolelle ja kirjaa asian metsäsuunnitelmaan.

Pisteet:

Hakkuiden siirtäminen pesimäkauden 
ulkopuolelle ja asian kirjaaminen 2 pistettä.



Metsien
moni-
muotoisuus
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Metsien monimuotoisuuden turvaaminen

• Taloudellinen kestävyys tarkoittaa metsien 
hoitoa ja käyttöä siten, että metsien 
elinvoimaisuus, uusiutumiskyky, tuottavuus ja 
kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä.

• Ekologinen kestävyys tarkoittaa biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
toimivuuden säilyttämistä pitkällä aikavälillä. 
Metsien hoidossa ja käytössä sitä voidaan turvata 
varovaisuusperiaatteen noudattamisella, 
säilyttämällä metsien ja soiden monimuotoisuus 
sekä pitämällä vesistöt puhtaina.

• Sosiaalinen kestävyys metsätaloudessa 
tarkoittaa metsistä saatavan hyvinvoinnin ja 
virkistyksen turvaamista kansalaisille ja eri 
toimijoille myös jatkossa. Pohjoisessa Suomessa 
on tärkeää sovittaa metsätalous yhteen 
perinteisten elinkeinojen kanssa.
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Seurakunta voi toteuttaa kestävää metsänhoitoa monin tavoin:

• Suositaan metsän jatkuvaa kasvatusta ja sekametsiä (mm. metsälain mukainen eri-
ikäisrakenteinen metsänkasvatus). 

• Vältetään avohakkuita, vähintään jätetään jättöpuuryhmiä, tehdään tekopökkelöitä 
sekä kuvioiden hakkuurajauksessa otetaan huomioon maisema.  

• Metsitetään puuttomia alueita. 

• Jätetään suojavyöhykkeitä. 

• Maanmuokkaukset tehdään maanpintaa vähiten paljastavilla tavoilla.  

• Metsistä ei korjata kantoja. 

• Hakkuutähteet kerätään energiapuuksi. 

• Jos lannoitusta tehdään, on se tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman 
luontoystävällistä (esim. käytetään puun tuhkaa, ottaen huomioon haitallisia 
aineita koskevat rajoitukset). 

• Tehdään taimikon varhaisperkaukset, taimikonhoidot ja harvennushakkuut oikea-
aikaisesti. 

• Otetaan huomioon metsän monikäyttömahdollisuudet, kuten riistametsänhoito. 

• Ennallistetaan ja hoidetaan kulttuurikohteita.

• Lisätään lahopuun määrää jättämällä kuolleet puut metsään. 

• Säästetään lehtipuita. 

• Ei raivata tarpeettomasti alikasvosta pois.

• Ei perata ojia, vaan siirrytään turvemailla metsän jatkuvaan kasvatukseen.



Metsien
moni-
muotoisuus
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Toimenpide
• Seurakunta tekee metsän kestävyyttä ja monimuotoisuutta 

lisääviä toimenpiteitä

• Seurakunta käyttää eri-ikäisrakenteista metsänhoitoa (jatkuva 
kasvatus).

• Metsän monimuotoisuustavoitteet kirjataan 
metsäsuunnitelmaan, laaditaan hoitotahto tai otetaan WWF:n 
metsänhoito-oppaan sisältö metsänhoidon perustaksi.

Pisteet:

• Kestävyyttä ja monimuotoisuutta lisäävistä toimenpiteistä ja 
niistä viestimisestä saa 1–2 pistettä/menetelmä, enintään 10 
pistettä.

• Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito (jatkuva kasvatus), 1–10 
pistettä.

• Monimuotoisuustavoitteet metsäsuunnitelmassa, hoitotahto 
tai WWF:n metsänhoito-opas metsänhoidon perustana, 2 
pistettä.

Yhteensä enintään 20 pistettä.



Lajien suojelu-
toimenpiteet
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Lajiensuojelutoimenpiteet

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan suurin 
osa uhanalaisista lajeista elää metsissä sekä 
perinneympäristöissä. Seurakunta voi toimillaan suojella 
uhanalaisia ja muita lajeja luontoalueillaan.

Toimenpiteet

• uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien inventointi ja niiden 
suojelemiseksi tehtävät toimet 

• arvokkaiden elinympäristöjen (esim. paahderinteet, 
rannat) inventointi ja tehtävät suojelutoimet, mm. 
kosteikkojen luominen

• petolintujen pesien säilyttäminen 

• linnunpönttöjen ja hyönteishotellien asentaminen 

• muut lajien monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet

Pisteet

• Lajien monimuotoisuutta vaalivista toimenpiteistä ja 
niistä viestimisestä 2 pistettä/toimenpide/alue. 
Enintään 6 pistettä.



Metsien ja
soiden
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Metsien ja soiden kunnostus ja ennallistaminen

Soilla ja turvemailla on keskeinen merkitys hiilivarastoina. Suomen soihin 
sitoutunut turvehiilivarasto on moninkertainen verrattuna elävään 
puustoon sitoutuneeseen hiilimäärään.

Kunnostukseen ja ennallistamiseen voi hakea rahoitusta:

• Soiden ja kosteikkojen kunnostusta avustaa vuosina 2017–2023 
Hydrologia-LIFE-hanke. LIFE-rahoitusta on suunnattu myös 
paahdeympäristöjen, perinnemaisemien ja lehtojen hoitoon sekä 
virtavesien kunnostukseen. 

• Metsäkeskukset tukevat metsäluonnon hoitohankkeita, kuten 
ojituksesta aiheutuneiden haittojen korjaamista, kulotusta ym. 

• Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden 
Hiilipörssissä suon omistaja antaa suoalueen ennallistamisen 
Hiilipörssin tehtäväksi. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa 
mitään. 

• Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon 
monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa 
suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla 
lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä 
kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa. Lisäksi tavoitteena on 
edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä 
muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.
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Toimenpide

• Metsien ennallistaminen muun muassa 
kulotuksen, pienaukkojen ja lahopuun 
synnyttämisen avulla.

• Soiden ominaispiirteitä ja lajistoa voidaan 
palauttaa tukkimalla suo-ojia ja poistamalla 
alun perin avoimilta soilta ojituksen jälkeen 
kasvanut puusto.

Pisteet

• 1–2 pistettä/toimenpide, enintään 5 pistettä.



Vesistöt
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Vesistöt

Seurakuntien maanomistuksella on merkitystä vesien käytön ja suojelun 
kannalta ja vesistöjen kunnon huononeminen liittyy läheisesti muuhun 
maankäyttöön (soiden ojitus, avohakkuut, peltojen lannoitus jne.).

Rehevöityneet vesistöt ovat hiilen lähteitä ja siksi vesistöjen kunnosta tuleekin 
huolehtia muun muassa seuraavin tavoin:

• Turvataan pohjaveden laatu.  

• Ehkäistään ravinteiden valuntaa. 

• Parannetaan veden laatua. 

• Tehdään kalaston kunnostukseen tähtääviä toimia. 

• Huomioidaan kosteikkojen arvo tulvasuojelussa. 

• Pitäydytään avohakkuista, kunnostusojituksista ja/tai maanmuokkauksesta 
turvemailla. 

• Varataan riittävät suojavyöhykkeet rannoille. 

• Huolehditaan alusten septitankkien asianmukaisesta tyhjennyksestä. 

• Edistetään vesistöjen virkistyskäyttöä kestävällä tavalla.

Toimenpide

• Parannetaan seurakunnan alueella olevien vesistöjen kuntoa.

Pisteet:

1–2 pistettä/toimenpide, enintään 5 pistettä.



Hiilinielut
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Hiilivarastot ja hiilinielut

Hiilinielut hillitsevät ilmaston lämpenemistä ja 
maailmanlaajuisesti hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta erittäin merkittävä.

Metsämaa, puusto ja suot ovat suuria luonnollisia hiilen 
varastoja. Maankäytön suunnittelulla voidaan turvata metsiä, 
kosteikkoja ja turvemaita, jotka toimivat alueen hiilinieluina ja -
varastoina. 

Karkeasti sanottuna voidaan todeta, että eri kasvillisuusalueista 
parhaita hiilivarastoja ovat luonnontilaiset ja ojittamattomat 
suot. Seuraavaksi suurimpia hiilivarastoja ovat vanhat metsät, 
sitten nuoret metsät ja viimeisimpänä pellot. Puurakennukset ja 
muut pysyvät puutuotteet ovat hyviä hiilivarastoja.

Hiilinieluista parhaimpia ovat hyvässä kasvussa olevat 
metsät, seuraavaksi vanhat metsät, suojapellot ja pellot.

Hiilen lähteitä puolestaan ovat muun muassa rehevöityneet 
järvet sekä umpeenkasvaneet ojat. Myös avohakatut metsät 
ovat hiilipäästöjen lähteitä 10–20 ensimmäistä vuotta hakkuun 
jälkeen, kun hakkuutähteisiin ja maahan sitoutunut hiili orgaanisen 
aineen hajotessa vapautuu. 

Metsitetyt suot eivät myöskään aina toimi hiilinieluina, koska 
esimerkiksi ojitetusta suosta saattaa vapautua enemmän hiiltä 
kuin kitukasvuinen puusto pystyy sitä sitomaan.



Hiilinielut
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Toimenpide:

Seurakunta laskee alueidensa hiilivarastot ja 
hiilinielut.

• Yksi kuutio puuta sitoo keskimäärin noin 1 000 
kiloa hiilidioksidia itseensä.

• Hehtaari suomalaista metsää sitoo keskimäärin 
noin 4 700 kiloa hiilidioksidia vuodessa.

Pisteet:

• Seurakunnan metsien tilan seuraaminen 
hiilivarastoina ja nieluina, 2–5 pistettä.

• Hiilinielut ja -varastot kasvavat laskennallisesti, 2–
10 pistettä.

Yhteensä enintään 15 pistettä

Lisätietoja:

Seurakuntien metsät - evl.fi

https://evl.fi/seurakuntien-metsat
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Metsäkoulutus

Metsien rooli hiilinieluina ja -varastoina, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä on suuri. Metsiin 
liittyvää uutta tutkimustietoa julkaistaan jatkuvasti. 
Metsistä vastaavien henkilöiden ja 
luottamushenkilöiden tulee saada tarvittava 
koulutus, jotta he ymmärtävät metsiin liittyvien 
päätösten tärkeyden.

Toimenpide:

Huolehditaan metsistä vastaavien henkilöiden 
koulutuksesta.

Järjestetään metsäaiheisia koulutuksia työntekijöille 
ja/tai luottamushenkilöille.

Pisteet:

1 piste/koulutus, enintään 5 pistettä.




