Lisää lahopuuta metsiin

Ympäristöseurannat

Monet metsien uhanalaiset lajit tarvitsevat lahopuuta. Valtion mailla on runsas
puolet Suomen lahopuumäärästä. Kuollutta
puuta ei korjata metsistä ollenkaan, lisäksi
lahopuuta lisätään tekopökkelöin.
Uudistushakkuissa jätetään säästöpuita,
jotta lahopuuta syntyy myös tulevissa
metsikön kehitysvaiheissa. Säästöpuilla on merkitystä myös maisemalle.

Metsätalouden vuosittaisilla ympäristöseurannoilla varmistamme, että työn jälki
on ohjeiden mukaista ja ympäristönhoidollisesti korkeatasoista.

Lahopuun lisäämisen sekä luonnon- ja
vesienhoitotoimien kustannusvaikutus on
noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Puunkorjuun, maanmuokkauksen,
tienrakennuksen ja kunnostusojitusten
ympäristövaikutuksia arvioivat sekä
omat että ulkopuoliset asiantuntijat. Ympäristöseurantojen
tuloksia käytetään mm. ympäristöjärjestelmän ja metsäsertifioinnin
tukena.

MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN
METSÄHALLITUKSEN METSÄTALOUDESSA
Tähän voi kirjoittaa…
Metsähallituksen strategisena tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden
väheneminen valtion mailla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja
edistäminen on olennainen osa myös Metsähallituksen metsätaloutta.
Laskennallisesti monimuotoisuuteen panostetaan vuositasolla n. 55
miljoonaa euroa.
Metsien monimuotoisuuden edistämisen perustana on huolellinen
suunnittelu. Monikäyttömetsissä monimuotoisuuden pohjana on ekologinen
verkosto, joka koostuu suojelukohteista, ekologisista yhteyksistä ja
tukialueista. Nämä alueet ovat metsänkäsittelyn ulkopuolella, tai niitä
käsitellään varovasti niiden erityisluonne huomioon ottaen.

Aktiivista luonnonhoitoa
Monikäyttömetsien monimuotoisuutta
turvataan hoitamalla aktiivisesti tärkeitä
elinympäristöjä. Luonnonhoitotyöt suunnitellaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti muun metsätaloustyön ja suunnittelun yhteydessä ja ne
keskitetään luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Aktiivisia luonnonhoitotoimia ovat
esimerkiksi soiden ennallistaminen,
purojen kunnostus, vaellusesteiden
poistaminen virtavesissä, haitallisten
vieraslajien torjunta, paahdeympäristöjen ja lehtojen hoito sekä
säästöpuuryhmien poltto ja kulotus.

Ekologinen verkosto

Ekologisen verkoston ytimen
muodostavat luonnonsuojelualueet,
arvokkaat luontokohteet sekä osa
lajiesiintymistä. Osa arvokkaista
elinympäristöistä on metsä- ja
luonnonsuojelulaissa määriteltyjä
kohteita. Taloustoiminnan ulkopuolelle
rajattuja ytimiä yhdistävät ekologiset
käytävät ja askelkivet, joiden
tavoitteena on ylläpitää tai parantaa
eliölajien leviämismahdollisuuksia.
Lisäksi ekologiseen verkostoon kuuluu
erilaisia tukialueita.
Monikäyttömetsissämme on noin
100 000 luontokohdetta ja 30 000
uhanalaisten lajien esiintymää.

Hoidamme riistan
elinympäristöjä
Vesiensuojelu
Monikäyttömetsät ovat tärkeitä
metsästysalueita. Riistan kannalta
metsän peitteisyyden säilyttäminen
metsän kaikissa kehitysvaiheissa on
oleellista.
Riistakohteilla, erityisesti metson
soidinalueilla, suositaan pienipiirteistä
metsän käsittelyä. Hakkuualalle jätetään
aina riistatiheikköjä, joiden koko voi
vaihdella muutaman alikasvoskuusen
ryhmästä aariin.

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat huolelliseen
suunnitteluun. Näin pienennetään
valumavesien kiintoaines- ja
ravinnehuuhtoutumia. Tarkoituksena on
säilyttää vesistöjen tila hyvänä.
Keinoina ovat hakkuu- ja
muokkausalojen suojavyöhykkeet,
lannoitusten suojakaistat sekä aktiiviset
vesiensuojelurakenteet.
Erityisen tärkeää vesiensuojelu on
turvemaiden metsätaloudessa.

