Saamelaiskulttuuri

Hyödyt hehtaareina

Metsähallituksen hallinnassa olevien
luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu
sovitetaan yhteen saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset
turvataan.
Sovellamme saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa
kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen pohjautuvaa Akwé: Kon ohjeistusta.

Rajoitetun käytön piirissä oleva
pinta-ala on lähes 600 000 ha eli
16,5 % monikäyttömetsien maaalasta.
Porotalouden huomioimiseksi ja
saamelaiskulttuurin harjoittamisen
edellytysten turvaamiseksi on
metsätaloustoimenpiteitä
rajoitettu yli 200 000
hehtaarilla.

METSÄHALLITUKSEN YHTEISKUNNALLISET
HYÖDYT
Tähän voi kirjoittaa…
Metsähallituksen yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista (YYV) on säädetty
metsähallituslaissa. Sen mukaan Metsähallituksen on toiminnassaan
otettava huomioon biologinen monimuotoisuus ja luonnon virkistyskäyttö,
työllisyys, porotalous sekä saamelaisten kulttuurin harjoittamisen
edellytykset. Velvoitteet ovat osa Metsähallituksen yhteiskuntavastuuta - ne
ovat hyötyjä, joita yhteiskunnalle tuotamme.
Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen pienentää
hakkuukertymää. Vuonna 2019 panostimme luonnon monimuotoisuuteen,
virkistyskäyttöön, saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen yhteensä 77,6
miljoonaa euroa.

15 miljoonaa euroa
virkistyskäytön edistämiseen

Aluetalous

Monikäyttömetsien mittava reittien verkosto
ja tiestö palvelevat valtion maiden
virkistyskäyttöä. Metsätalouden käyttöön
rakennettu tiestö - yht. 36 000 km - on
välttämätön edellytys valtion alueiden
virkistyskäytön ja muun monikäytön
mahdollistamiseksi.
Erityishakkuilla parannetaan virkistyskäytön
edellytyksiä erityistä virkistyskäyttö- ja
maisema-arvoa omaavien metsäalueilla.
Vuonna 2019 erityishakkuiden osuus
uudistusluontoisista hakkuista oli yli 30 %.

Biologinen monimuotoisuus

Alue-ekologinen verkosto ja sen kytkeytyminen suojelualueisiin turvaa lajiston
säilymisen ja liikkumisen edellytyksiä.
Monikäyttömetsissämme on n. 100 000
luontokohdetta ja 30 000 uhanalaisten
lajien esiintymää.
Erityisesti kuollut puu eli lahopuu on
monimuotoisuuden kannalta tärkeää.
Emme korjaa kuollutta puuta lainkaan ja
sitä lisätään myös keinotekoisesti:
teemme vuosittain uudistushakkuiden
yhteydessä noin 100 000 tekopökkelöä.
Monimuotoisuutta turvaamaan jätämme
vähintään 10 elävää säästöpuuta / ha.
Järeän haavan määrä valtion mailla on
nousussa ja sitä suositaan erityisesti
säästöpuissa.

Porotalous
Monikäyttömetsien puun käyttö
hyödyttää aluetaloutta ja työllisyyttä.
Edistämme työllisyyttä pitämällä
metsänhoitotyöt kestävän
metsätalouden edellyttämällä tasolla
suhdannevaihteluista riippumatta.
Työllisyyshyödyt kohdistuvat myös
kumppanuusyrityksiin ja aluetalouteen.

Porotalouden ja muiden
maankäyttömuotojen tarpeita
sovitetaan yhteen saamelaisten
kotiseutualueen eteläpuolisella
poronhoitoalueella Metsähallituksen
ja Paliskuntain yhdistyksen välisellä
yhteistyösopimuksella.
Hakkuu-, maanmuokkaus- ja
tienrakennussuunnitelmat sekä
matkailureittisopimukset toimitetaan
paliskuntiin ja tarvittaessa niihin
tehdään muutoksia.

