
Kansalaisen toimintaohje uhatun lähimetsän 
monimuotoisuuden pelastamiseksi

Olemme koonneet toimintaohjeet huolestuneelle kansalaiselle, sillä me voimme toimia sen  
sijaan, että jäämme katsomaan sivusta rakkaan lähi- tai retkimetsän hävittämistä.

Toimintaohje

1. SELVITÄ METSÄN OMISTAJA

Noin 60 % Suomen metsistä on yksityisessä omistuksessa. Seurakunnat ovat suurin 
yksityinen omistajaryhmä. Merkittävä määrä eli 40 % Suomen metsistä omistaa valtio 
(Metsähallitus) ja kunnat.

Tarkista metsän kiinteistötunnus. Kaikki tunnukset löytyvät kartalta maanmittauslaitoksen 
nettisivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/selvita-kiinteistotunnus
Metsän omistajan tiedot löydät:
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/huoneistojen-ja-kiinteistojen-
palvelut/selvita-kiinteiston-omistaja
Saat maksutta kiinteistönomistajan nimen ja mahdollisesti osoitetiedot puhelimitse 
numerosta 029 530 1110 (suomeksi) tai 029 530 1120 (ruotsiksi). Mikäli tarvitset lisää 
yhteystietoja, voit tilata niitä maksusta osoitteella asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi 

Hakkuusuunnitelman löydät: https://www.metsaan.fi/karttapalvelut (valitse 
metsänkäyttöilmoitukset).
Hakkuusuunnitelmasta saat selville hakkuuoikeuden saaneen yhtiön nimen ja voit tarkistaa 
onko heillä FSC -sertifikaatti, joka osaltaan jo suojaa metsän monimuotoisuutta ja saattaa 
säästää sen hakkuilta.

Jos metsässä yksikin seuraavista kohdista täyttyy, metsä voi sopia METSO -
ohjelmaan:

 metsässä on runsaasti lahopuuta
 metsä on ollut pitkään hakkaamatta
 maapohja on rehevää ja soistunutta
 metsässä on järeitä koloisia havu- tai lehtipuita

2. TILAA LUONTOKARTOITUS!

Virallisen luontokartoituksen saaminen on tehokkain keino saada metsä suojeluun! 

Luontokartoittajat voivat olla yksityisiä firmoja tai ilmaiseksi kartoitusta tekeviä henkilöitä. 
Kartoittajilla on myös omat erityisalansa.
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Luontokartoittajia voi kysyä monelta taholta:

Luonnonsuojeluliiton piireistä:
https://www.sll.fi/yhteystiedot/luonnonsuojelupiirit/

Ainakin Varsinais-Suomen piirillä on aktiivinen metsäjaos, joka tekee metsänomistajille 
ilmaista Metso-kartoitusta:
https://www.sll.fi/varsinais-suomi/toiminta/metsajaos/

Pääkaupunkiseudun Luonto - Liiton metsäryhmästä:
Ida Korhonen metsaryhma.pkseutu@luontoliitto.fi 

Yksityisiä luontokartoittajia:
http://lottalindholm.fi/index.php?luontokartoitus
http://www.luontokartoitus.fi/
http://silvestris.fi/

Metsäalan oppilaitoksista voi myös kysyä:
http://www.livia.fi/fi/tutkinto/luontokartoittaja-parainen-luontoalan-erikoisammattitutkinto
https://www.samiedu.fi/hakijalle/tutkinnot/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/luontoalan-
erikoisammattitutkinto-luontokartoittaja/ 

3. OTA YHTEYS METSÄNOMISTAJAAN

a) Jos tunnet metsänomistajan, 

ota häneen yhteys ja kerro metsän luontoarvoista ja mahdollisuudesta suojella metsä. 

Vaihtoehtoja on useita:

1. METSO -ohjelmasta voit saada lisätietoa ottamalla yhteyttä maa- ja 
metsätalousministeriön luonnonvaraosaston metsä- ja bioenergiayksikön neuvottelevaan 
virkamieheen Ville Schildtiin, puhelin 029 516 2190, sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi 

 2. Metsä tai osa sitä voidaan suojella määräaikaisesti, mikäli sieltä löytyy petolinnun 
pesä, metsäkanalintujen soidinpaikkoja tai muita riistalle arvokkaita alueita tai uhanalaisten 
eliöiden elinalueita.

3. Metsänomistaja voi perustaa yksityisen suojelualueen ilman korvausta ELY -
keskuksen luvalla.

4. Arvokkaan metsän voi myydä suojeltavaksi Luonnonperintösäätiölle 
www.luonnonperintosaatio.fi 

Mikäli metsän omistaa kunta, valtio, seurakunta tai metsäyhtiö, 
ota yhteys kunnan ympäristösihteeriin tai ympäristöasioista vastaavaan virkamieheen. 
Asiaa voi tiedustella kunnan puhelinvaihteesta.
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b) Mikäli et tunne metsänomistajaa, 

on varminta ottaa yhteys alueelliseen ELY -keskukseen tai Metsäkeskukseen, jotka ottavat 
yhteyttä metsänomistajaan. ELY -keskuksilla on myös omat METSO -vastuuhenkilöt. 
Kerro mikäli olet teettänyt luontokartoituksen metsästä.

Ulkopuolisen on yleensä helpointa edistää metsien suojelua. Näitä tapauksia voi myös 
tarvittaessa käsitellä julkisuudessa.

5. TOIMITA LUONTOKARTOITUS ELY- KESKUKSELLE, 
METSÄKESKUKSELLE JA METSÄNOMISTAJALLE.

5. SEURAA TILANNETTA 

Kannattaa olla yhteydessä edellä mainittuihin tahoihin kunnes saat tiedon metsän 
suojelupäätöksestä.

ONNEA MATKAAN!

Kuvat: Paula Lönnemo
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