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Metsäekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen metsästä 

saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Niistä saa parhaiten 

käsityksen kuvittelemalla, mistä jäi paitsi, jos metsiä ei olisi. 

Esimerkkejä:

Tuotantopalvelut:
• puu eri muodoissaan ja 

käyttötarkoituksissaan
• marjat
• sienet
• yrtit
• riista, porot
• jäkälä

Ylläpito- ja säätelypalvelut:
• fotosynteesi
• pölytys
• ravinteiden kierto
• elinympäristö lajeille
• ilman puhdistuminen
• vesien puhdistuminen
• tulvasuojelu
• eroosion esto
• hiilen sidonta
• tuulien ja ilmaston säätely

Kulttuuripalvelut:
• maisema

• virkistäytyminen

• asuin- ja 
lomanviettoympäristö

• metsien monikäyttö

• ulkoilu

• omatoimiset metsätyöt

• pyhät ja hengelliset arvot

• perintöarvo tuleville 
sukupolville



Hankkeen tavoitteet

• Lisätä metsänomistajien ja kansalaisten tietoisuutta 

metsäekosysteemipalveluiden merkityksestä, lisätä 

niiden tuotantoa ja saavutettavuutta sekä kannustaa 

metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä hyödyntämään 

ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saatavissa olevia 

tuloja ja korvauksia elinkeinotoiminnassaan. 

Hankkeesta suljetaan kuitenkin pois puun teollinen ja 

energiana tapahtuva hyödyntäminen.

• Lisätä yhteistyötä ekosysteemipalveluita tuottavien 

yritysten, metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden 

keskinäistä yhteistyötä sekä ekosysteemipalveluita 

tuottavien yritysten välistä verkostoitumista ja 

yhteistyötä.
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Toimenpiteet 1/2

• Tiedotetaan metsäekosysteemipalveluista ja niiden merkityksestä

• Kartoitetaan metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseen valtiolta 

saatavissa olevat tuet ja kannustetaan metsänomistajia 

hyödyntämään niitä (ympäristötuki, luonnonhoitohankkeet, 

maatalouden erityisympäristötuki, jne)

• Edistetään metsäekosysteemipalveluiden hyödyntämistä 

liiketoiminnassa (luontomatkailu, keruutuotteet, terveystuotteet, 

villiruoka, metsien hyvinvointipalvelut, metsästys,  …)

• Edistetään metsäekosysteemipalveluita tuottavien yritysten 

toimintaa, tuotteistamista ja markkinointia

• Edistetään keruutuotteiden talteenottoa ja markkinointia 

tiedottamalla marja- ja sienisatotilanteesta sekä tiedottamalla 

keruutuotteiden markkinoista
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Toimenpiteet 2/2
• Edistetään luontomatkailun markkinointia ja laatutyötä 

yhdessä Outdoors Finlandin sekä muiden luontomatkailun 

edistämishankkeiden kanssa 

• Edistetään yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja sopimista 

metsänomistajien kanssa ekosysteemipalvelujen 

tuottamisessa

• Edistetään vapaaehtoisia maisema- ja virkistysarvo-

kauppasopimuksia. Kärkikohteina ovat tuulivoimapuistot

• Edistetään nykyisin käyttämättä jäävien puun eri osien 

monipuolista hyödyntämistä

• Välitetään tutkimustietoa ekosysteemipalveluista ja niiden 

kaupallistamismahdollisuuksista metsänomistajille ja 

maaseutuyrityksille
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Toiminta vuonna 2016
• Yritysten kartoitus

• Yrityskontaktit 15 kpl, luonnontuoteala ja metsästysmatkailu 

etupainotteisesti

• Yhteistyö Luonnontuotealan mahdollisuudet ja kasvu –seminaarien 

järjestämisessä  (Luonnontuotealan koordinointihanke)

• Marja- ja sienisatotiedotus (täydennetään Luken tiedotusta)

• Pyritään jakamaan tietoa marjojen ja sienten ostajista

• Kontaktit tuulivoimayhtiöihin maisema-arvokaupan pään 

avaamiseksi

• Hyvinvointipolkujen kartoitus (suunnittelu Luontomatkailu ja METSO 

–hankkeessa)

• 5 tiedotetta
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Yhdessä 
metsäekosysteemipalvelut 
nousuun!


