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METSO tarjoaa 
metsänomistajalle

1. Pysyvä suojelu

2. Määräaikainen suojelu

3. Luonnonhoitohankkeet
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Pysyvä suojelu lehdoissa 



Pysyvän suojelun 
vaihtoehdot 1. Yksityisen suojelualueen perustaminen

• Veroton korvaus perustuu puuston arvoon

• Korvaus vastaa metsän uudistamisessa käteen jäävää 

tuloa

2. Alueen myynti valtiolle

• Korvauksessa on mukana maapohjan arvo

ELY-keskus käy kauppaneuvottelut maanomistajan 

kanssa ja tekee rauhoitusmääräykset.

Kohteita voivat arvioida myös sellaiset tahot, jotka 

ovat tehneet ELY:n kanssa välityssopimuksen.
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Pysyvään suojeluun soveltuvat kohteet

• Kohteet valitaan METSO-ohjelman luonnontieteellisten 
valintaperusteiden mukaan

• Alueen koko vähintään 4 ha paitsi, jos
– alue sijaitsee olemassa olevan suojelualeen vieressä ja ne yhdessä muodostavat 

yli 4 hehtaarin kokonaisuuden

– luontoarvot täyttävät METSO I-luokan kriteerit

– kyseessä on lehto, kalkkikallio tai harvinainen suoluontotyyppi

• Mitä pienempi alue, sitä enemmän sillä on oltava luontoarvoja

• Suuret alueet voivat sisältää lisäksi myös hoidettuja metsiä, jopa 
taimikoita

Kokonaisuus ratkaisee!



METSO:n luonnontieteelliset valintaperusteet

• Tavoitteena on tunnistaa 
monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaat METSO-ohjelman 
elinympäristöt

• Tukevat päätöksentekoa

• Ei tulkita tiukkoina sääntöinä eivätkä 
sido metsänomistajaa tai viranomaista 
kohteen suojeluun

• Tutkimusten perusteella (Luke) luokat 
I ja II ovat hyvin toimivia 
luontoarvojen säilymisen kannalta

• Tavoitteena ekologinen ja 
kustannustehokas vaikutus



METSO-ohjelman elinympäristöt

1. Lehdot

2. Monimuotoisuudelle merkittävät 
kangasmetsät

3. Monimuotoisuudelle merkittävät suot

4. Vesistöjen lähimetsät

5. Metsäluhdat ja tulvametsät

6. Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

7. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden 
metsäiset elinympäristöt

8. Harjujen paahdeympäristöt

9. Puustoiset perinnebiotoopit

10. Maankohoamisrannikon 
monimuotoisuuskohteet
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Metsäluonnon tärkeät rakennepiirteet

Lahopuu: lahot 

maapuut, pökkelöt, 

kelot, pystypuut, 

kolopuut, tuulenkaadot

Vanhat lehti- ja 

havupuut: esim. haavat 

ja kilpikaarnamännyt

Jalot lehtipuut: 

metsälehmus, vaahtera, 

tammi, saarni, jalavat

Palanut järeä puuaines

Puuston 

erirakenteisuus, 

latvusaukkoisuus

Lehtoisuus, 

kalkkivaikutus, 

ravinteinen kallioperä

Pohjavesivaikutus, 

lähteisyys ja tihkuisuus 

→ kosteat ja tuoreet 

lehdot

Soistuneisuus, 

lettoisuus, luhtaisuus, 

korpisuus ja rämeisyys

Luonnontilainen tai 

ennallistamiskelpoinen 

vesitalous → kosteat 

lehdot

Valintaperusteiden ja 
niihin liittyvien 
rakennepiirteiden 
avulla valitaan 
monimuotoisuuden 
kannalta parhaat alueet 
METSO-ohjelmaan.



Lehtojen määrittely METSO-ohjelmassa

• Lehdot ovat multavilla maaperillä kasvavia metsiä, joiden pohjakasvillisuudessa on 
runsaasti lajeja. Ne ovat tavallisesti lehti- tai sekapuustoisia metsiä, joissa kasvaa 
ainakin paikoitellen lehtopensaita. Käenkaalia ja oravanmarjaa kasvavat lehdot ovat 
usein kuusivaltaisia ja puustoltaan järeitä. Maan eteläosan lehdoissa kasvaa usein 
myös jaloja lehtipuita.

• Esiintyminen: Lehdoissa monimuotoisuutta voidaan edistää helposti myös 
luonnonhoidolla. Lajistollisesti monipuolisimpia lehtoja on Lounais-Suomessa ja 
etelärannikolla sekä sisämaan lehtokeskusalueilla. Pohjois-Suomessa sopivia 
kohteita on letto- ja lehtokeskusten alueella. Lisäksi lehtojensuojelualueet sekä 
metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat rehevät lehtolaikut tarjoavat 
ytimiä, joiden ympärille sijoittuvilla METSO-kohteilla voidaan turvata lehtojen 
monimuotoisuutta.



METSO-kohteiden luokittelu

• I-luokan kohteet
– Rakennepiirteiltään tai lajistoltaan 

monimuotoisuuden kannalta jo tällä hetkellä 
arvokkaita kohteita

• II-luokan kohteet
– Muut monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 

kohteet, jotka yleensä I-luokan kohteita 
nuorempia tai niukkalahopuustoisempia

• III-luokan kohteet (yleinen valintaperuste)

– Luontoarvoiltaan kehittyviä kohteita

– Lähellä suojelualueita tai I- ja II-luokan 
kohteita

– Suojelualueiden kytkeytyneisyyttä lisääviä 
kohteita

– Luonnonhoitotoimin parannettavia kohteita
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Lehdot: luokka I

• Havupuuvaltaiset ja sekapuustoiset yli 100-
vuotiaat lehdot

• Lehtipuuvaltaiset yli 70-vuotiaat lehdot

• Lehdot, joissa lahopuuston määrä on yli 10 m3/ha

• Lehdot, joissa kasvaa kookkaita, vanhoja tai 
lahovikaisia jaloja lehtipuita yksittäin tai ryhminä

• Kosteat lehdot, joissa on luonnontilainen tai sen 
kaltainen vesitalous ja monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä puuston
rakennepiirteitä

• Kuivat harjulehdot ja kalkkipitoisten maiden lehdot
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Kuiva lehto, 
METSO I-luokka
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Kostea lehto, 
METSO I-luokka
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Yli 100-vuotias 
havupuuvaltainen lehto ja 

yli 70-vuotias 
lehtipuuvaltainen lehto, 

METSO I-luokka



Lehdot: luokka II

• Puustoltaan luokassa I lueteltuja 
lehtoja nuoremmat lehdot
– joissa on lahopuuta 5-10 m3/ha

– jotka ovat lehtipuuvaltaisia

– joissa on lehdoille tyypillistä lajistollista 
monipuolisuutta (runsas lehtoruohosto, 
lehtopensaita tai muita lehtolajeja)

– joissa kasvaa jaloja lehtipuita
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Nuori lehto, METSO II-luokka
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Nuori lehto, Metso II-luokka
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Lehtipuuvaltainen 
lehto, METSO II-luokka

Kuva: Jukka Ruutiainen
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Jaloja lehtipuita lehdossa, METSO II-luokka
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Määräaikainen suojelu ja 
luonnonhoito



Määräaikainen suojelu
• Ympäristötuki: 10 vuoden määräaikainen suojelu

– Korvataan metsälain 10 §:n erityisen tärkeän 
elinympäristön säilyttämisestä, tai muiden 
arvokkaiden luontokohteiden (Metso-kohteiden) 
säästämisestä aiheutuvia kustannuksia

• Perustuu kestävän metsätalouden rahoituslakiin 
(Kemera)

• Tuen saaja on yksityinen maanomistaja, ml. 
yhteismetsät

• Maanomistaja ja Metsäkeskus tekevät 
sopimuksen

• Keskimääräinen korvaus Etelä-Suomessa 10 
€/m3 ja 2000-4000 €/ha

– Korvaukset vaihdelleet 500 – 50 000 € välillä

– Maksetaan sopimuskauden alussa

– Pääomaveron alaista tuloa Kuva: Inna Salminen



Ympäristötukeen soveltuvat kohteet

• Pienvedet – purot, norot, lähteet, lammet 

• Suoelinympäristöt

• Rehevät lehto- ja ruohokorvet

• Metsäkorte- ja muurainkorvet

• Letot

• Luhdat

• Rehevät lehtolaikut

• Kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla

• Rotkot, kurut (puustoiset)

• Jyrkänteet ja niiden alusmetsät

Metsälain 10 §:n mukaiset arvokkaat elinympäristöt

• Kaikki puustoiset METSO I-luokan kohteet

• METSO II-luokan kohteista

• Lehdot

• Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät

• Monimuotoisuudelle merkittävät suot

METSO-kriteerien mukaiset kohteet



Luonnonhoidon rahoitus lehdoissa

• Ympäristötuki (Kemera):
– Metsälain 10 §:n lehdot ja I- ja II-

luokan METSO-kohteet saavat 
ympäristötukea, jolla on myös 
mahdollista toteuttaa hoitotöitä 
yksittäisillä kiinteistöillä

• Luonnonhoitohanke (Kemera):
– Lehtojenhoitoa voidaan tehdä

luonnonhoitohankkeena useamman 
kiinteistön alueella

• Helmi:
– Suojelualueilla lehtoja voidaan 

hoitaa Helmi-ohjelman rahoituksella

Kuva: Jukka RuutiainenKuva: Jukka Ruutiainen

Aina lehtojen hoitamiseksi ei tarvita ulkopuolista 
rahoitusta, vaan hoitotöitä voidaan tehdä 
talousmetsähakkuiden yhteydessä!
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Kiitos!


