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• Metsätalouden toiminnan keskeinen erityispiirre ovat Metsähallituslain 

yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, joihin nykylaissa on sisällytetty 

seuraavat: luonnon monimuotoisuuden suojelu, virkistyskäytön ja 

työllisyyden edistäminen sekä luonnonvarojen hoidon, käytön ja suojelun 

yhteensovittaminen siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen 

edellytykset turvataan ja poronhoitolain velvoitteet täytetään.

• Näitä liiketoimintaa rajoittavia tavoitteita toteutetaan 

monikäyttömetsätaloudella ja maankäytön yhteensovittamisella. 

Keskeisin työkalu on osallistava suunnittelu eli paikallisten sidosryhmien 

ottaminen mukaan suunnittelemaan ja pohtimaan ratkaisuja valtion 

maiden kokonaishyödyn löytämiseen. Hyöty valtiolle voi tulla oman 

liiketoiminnan tai maita hyödyntävien muiden tahojen kautta.

• Osallistaminen ei ole informointia, vaan ratkaisujen etsimistä 

yhdessä!

Valtion maiden metsätalous on erityistä!



Taustaa Ylimuonion metsäkiistasta
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Kuva: Ilkka Vaara/Metsähallitus 

• Muonion kunnan pohjoisosien valtion metsien 
käytön ristiriita jo useita vuosikymmeniä 
metsätalouden, matkailuyrittäjien, kunnan ja
paikallisväestön, sekä 
luonnonsuojelujärjestöjen välillä

• Matkailuyrittäjien ja Metsähallituksen välinen 
sopimus metsätaloustoiminnan rajoittamisesta 
vuosille 2006-2016 tai kunnes ratkaistaan 
maakuntakaavassa.

• Alueesta suurin osa on Tunturi-Lapin
maakuntakaavan metsätalous-, matkailu- ja 
poronhoitovaltaista aluetta  (MU-2),  myös M-
aluetta ja Metsähallituksen päätöksellä 
perustettuja suojelumetsiä

Vain keskiosalla metsätaloustoimintaa 

(harvennushakkuita ja taimikonhoitoja) 

v. 2006 jälkeen matkailuyrittäjien kanssa 

tehdyn rauhoitussopimuksen johdosta



TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA

(YM 23.6.2010, KHO 16.5.2012) 

MU-2-alueen kehittämisperiaate: Alueen 
käytön tulee perustua valtion ja kunnan 
laatimaan käyttösuunnitelmaan, jossa osoitetaan
rakentamiseen kaavoitettavat alueet, ulkoilureitit 
tukialueineen ja metsänkäsittelyn periaatteet.

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota metsätalouden lisäksi retkeily- ja 
ulkoilukäyttöedellytysten turvaamiseen ja 
poronhoitoon.

Kaavamääräys: Alueelle voidaan suunnitella 
sijoitettavaksi luontoon ja maisemaan 
sopivalla tavalla retkeilyn ohjelmapalvelujen 
tukikohtia sekä yksityiskohtaisemmalla 
kaavalla luontomatkailuun liittyviä 
matkailupalveluita.

Alueen virkistys-, maisema- ja luontoarvot 
huomioon ottava metsätalous on sallittua. 
Hakkuut tulee suunnitella maisemakuva 
huomioon ottaen siten, että ulkoilureittien 
varrella, matkailun ja virkistyksen tukikohta-
alueiden ympärillä sekä tärkeillä 
kaukomaisemakohteilla turvataan maiseman 
riittävä peitteisyys. Päätehakkuiden 
yhteydessä tulee käyttää mahdollisuuksien 
mukaan luontaista uudistamista.

mv 

Matkailun

vetovoima-alue

MU- 2 

Metsätalous-, matkailu- ja 

poronhoitovaltainen alue
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Ylimuonion reitistö ja 

virkistyskäytön rakenteet

Kuvat: Ilkka Vaara/Metsähallitus (yllä)  ja 

Matti Keränen/Laatumaa (alla)



Ylimuonion valtionmaiden käyttösuunnitelman laadinta 

• Käyttösuunnitelma laadittu Muonion kunnan ja 

Metsähallituksen yhteistyönä talvella 2013-2014

• Suunnittelua varten perustettiin 15-jäseninen 

työryhmä:
– Lapin liitto, puheenjohtaja

– Muonion kunta

– Metsähallituksen metsätalous, luontopalvelut ja Laatumaa

– Matkailuyrittäjät

– Luonnonsuojeluyhdistys

– Riistanhoitoyhdistys

– Paliskunta

– Kylätoimijat

• Muu osallistaminen: 

– Aktiivinen viestintä

– www.metsa.fi/ylimuonio

– Yleisötilaisuus

– Sidosryhmille suunnatut karttapohjaiset 

kyselyt

”Tavoitteena laatia Tunturi-Lapin maakuntakaavan mukainen ja sen linjauksia selkeyttävä 

käyttösuunnitelma siten, että alueen käytöstä saavutetaan laajapohjainen yhteinen näkemys”
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Kuvat: Pauliina Kulha/Metsähallitus (yllä) ja 

Annakaisa Heikkonen/Metsähallitus (alla)

http://www.metsa.fi/ylimuonio


Internet karttakyselyt osallistavan suunnittelun työkaluna



Ylimuonion käyttösuunnitelma - vuoteen 2040 saakka

• Ylimuonioon maisema-metsätalouden mallialue 

8 350 ha – metsänhoidon periaatteet

• Suojelumetsien laajennukset 2 030 ha

• Kaavoitettava alue 730 ha

• Matkailu- ja virkistyskäyttöä tukevien reittien ja 

rakenteiden kehittämisperiaatteet

• Matkailuyrittäjien ja Metsähallituksen välinen 

”rauhoitussopimus” päätetty

• Paikallinen työryhmä seuraamaan suunnitelman 

toteutusta
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Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 70 

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1723


Luontokohteiden ym metsätalouden ulkopuolelle 

siirrettyjen kohteiden matkailumahdollisuudet

Metsähallitus on päättänyt julkistaa  

nettikartalla metsätalousalueilta: 

- Metsätalouskäytön ulkopuolelle 

siirretyt luonto- ym kohteet

- Rajoitettuun metsätalouskäyttöön 

siirrtetyt virkistys- ym kohteet

- Mahdollistaa uusia 

matkailutuotteita esim. 

mobiilisovellusten avulla

- Metsonsoitimia, uhanalaisten 

kasvilajien esiintymiä, 

petolintujen pesiä ei julkisteta



Luonnontuotteiden luomukeruualueet

Luonnontuotteiden  sertifioidut 

luomukeruualueet maailmassa

Lapin metsäpinta-alasta  99% on 
luomu-kelpoista ja nyt mukana 
sertifioinnissa. Luomusertifioitu pinta-
ala on n. 9milj.ha


