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Esipuhe 
 
Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkosto - kokeiluhanke 
 
Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostojen tavoitteena on muodostaa laajan 
yhteistyön avulla paikallisia luontokohteiden kokonaisuuksia metsien monimuotoisuuden 
edistämiseksi.  
 
Monimuotoisuuden turvaaminen tapahtuu siten paikallistasolla, noudattaen omaehtoisuuden ja 
vapaaehtoisuuden periaatteita. Metsänomistajilla on keskeinen asema tavoiteasettelussa. 
Lisäksi hankkeeseen voivat osallistua paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja muut 
yhteistyötahot. Hanke muistuttaa tarjouskilpailua, mutta on vaikuttavuudeltaan laajempi niin 
maantieteellisesti kuin sisällöltään.  
 
 Yhteistoiminta voi koskea esimerkiksi kansallispuistoa, valtion retkeilyaluetta, kunnan tai 
seurakunnan virkistysaluetta ja eri omistajaryhmien talousmetsiä. Yhteistoimintaverkosto 
edistää luonnon monimuotoisuutta kokemusten vaihdon ja oppimisen kautta. Lisäksi hankkeen 
toimenpiteet voivat liittyä sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen kuten 
maaseutuyrittäjyyden, työllisyyden ja luontomatkailun edistämiseen. Pilottivaiheen hankkeilta 
odotettiin myös innovatiivisuutta, laaja-alaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä pyrkimystä 
luoda uudenlaista toimintakulttuuria. 
 
Verkostokokeilun toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 
varasivat kumpikin 1 milj. euron suuruisen määrärahan verkostohankekokeilun toteuttamiseksi 
vuosina 2004-06. Kokeiluhankkeet valittiin kaksivaiheisen hakukilpailun avulla. Ministeriöiden 
työryhmä käynnisti ideahaun keväällä 2003. Tulokseksi saatiin 19 hanke-ehdotusta. Niiden 
perusteella 13 hyväksyttiin jatkoon. Toinen vaihe, joka sisälsi tarkemman suunnittelun ja 
toteutusrahoituksen haun, päättyi loppuvuodesta 2003. Ministeriöt arvioivat kaikki toisen 
hakuvaiheen hanke-ehdotukset hyvätasoisiksi ja toteutuskelpoisiksi. Rahoitettaviksi valittiin 
neljä verkostohanketta sekä yksi niihin liittyvä tutkimushanke.  
 
Kokeiluhankkeista Hämeen Metsoa on toteutettu Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen 
hanke-ehdotuksen pohjalta. Hanketta on koordinoinut Hämeen ammattikorkeakoulu. Länsi-
Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen koordinoima Lohjan seudun MetsäVasu eli Lohjan 
seudun metsäluonnon vapaaehtoisen suojelun toimintamalli on keskittynyt kyseisen 
metsänhoitoyhdistyksen alueelle. Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen suunnittelemaa ja 
koordinoimaa Keski-Karjalan lehtoverkosto -hanketta on toteutettu useassa kunnassa. 
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen Merestä metsäksi -hanke on lisäksi ulottunut Rannikon 
metsäkeskusalueelle. 
 
Valtion rahoitusta on käytetty paitsi pilottihankkeiden koordinaatiokustannuksiin myös mukana 
olevien tilojen yksittäisiin hankkeisiin, jotka ovat olleet ympäristötuki-, luonnonarvokauppa- ja 
luonnonhoitohankkeita sekä luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia suojelusopimuksia tai 
kyseisen lain 24 §:n mukaisia luonnonsuojelualueiden perustamisia. Tyypillistä yksittäisten 
tilojen toteutuneille hankkeille on, että monimuotoisuuden turvaamiskeinot ovat määräaikaisia, 
eivätkä hankkeet myöskään muuta alueiden omistussuhteita. Määrärahaa on ollut mahdollista 
käyttää myös joidenkin alueiden hankintaan valtiolle.  
    Sinikka Jalasjoki, MMM 
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1. Johdanto 
 
Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) 
Merestä metsäksi yhteistoimintaverkoston kokeiluhanketta, joka toimi Pohjois-Pohjanmaan 
rannikolla. Yhteistoimintaverkoston muodostivat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, Keski-Pohjanmaan 
metsänomistajien liitto sekä mallialueiden metsänomistajat.  Edellä mainittujen tahojen lisäksi 
tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet mallialueiden metsänhoitoyhdistykset  ja puunostajat sekä 
Merenkurkun alueella toiminut osahanke, josta on oma raportti. Tästä hankkeesta on tehty 
myös tätä raporttia tarkempi ja laajempi raportti ”Merestä metsäksi – hankkeen raportti 2004-
2006, keskeiset toiminnot ja tulokset Pohjois-Pohjanmaalla”, 12.10.2006. 
 
2.  Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet                         
 
Merestä metsäksi – yhteistoimintaverkoston kokeiluhanke on toiminut kahtena erillisenä 
hankkeena: toinen hanke on toiminut Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ja toinen Merenkurkun 
seudulla.   
 
Hankkeen tavoitteiksi asetettiin: 
- Tiedon kokoaminen sukkessiometsien tilasta ja luonnonarvoista.  
- Vapaaehtoinen monimuotoisuuden turvaaminen sekä vanhoilla että METSON tuomilla uusilla 
suojelukeinoilla kahdella mallialueella. 
- Metsäammattilaisten ja metsänomistajien tietämyksen lisääminen maankohoamisrannikon 
luontoarvoista.  
- Alueellisten yhteistyömenetelmien kehittäminen.  
- Yleisen tietoisuuden lisääminen vapaaehtoisesta suojelusta ja METSO kokeiluhankkeesta.  
 
Hankesuunnitelmassa hyödyiksi arvioitiin: 
- Tieto maankohoamisrannikosta ja sen luonnonarvoista lisääntyy. 
- Yhteistyö ja tiedotus vähentää ennakkoluuloja ja suojeluhalukkuus lisääntyy. 
- Organisaatioiden päällekkäinen työ vähenee. 
- Saadaan toimiva organisaatio metsien monimuotoisuuden kehittämiselle. 
- Saadaan kokemuksia METSO:n uusista suojelukeinoista. 
- Turvataan mallialueiden monimuotoisuus. 
 
 
2. Hankkeen organisointi 
 

Hankevastaavana toimi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus.  Yhteistoimintaverkoston 
muodostivat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 
Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto sekä 
mallialueiden metsänomistajat.  
 
Hankkeella ei ollut päätoimisia työntekijöitä, toteutuksen hoitivat metsä- ja ympäristökeskusten 
toimihenkilöt ja virkamiehet muiden tehtäviensä ohella.  Hankkeessa oli projekti- ja 
ohjausryhmä.   Lisäksi hankkeen toteutusta ohjasivat ja seurasivat maa- ja 
metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.  
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Hankkeessa toimi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksesta projektikoordinaattori  Irmeli 
Ruokanen  ja hanketyöntekijä  Juha Niemi osa-aikaisesti.  Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksesta hankkeesta vastasi ylitarkastaja  Tupuna Kovanen ja lisäksi 
toteutukseen osallistuivat ympäristökeskuksen ostoneuvottelijat. Projektiryhmässä toimivat 
metsäkeskuksen, ympäristökeskuksen ja metsänomistajien liittojen toimihenkilöt. 
Ohjausryhmä oli Merestä metsäksi- hankkeelle yhteinen ja siinä oli edustus  Pohjois-
Pohjanmaan  ja Rannikon metsäkeskuksista, Pohjois-Pohjanmaan ja Rannikon 
ympäristökeskuksista, Pohjois-Suomen ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitoista sekä 
Österbottens skogsägarförbundista.  Seuraavassa hankkeen projekti- ja ohjausryhmän 
jäsenet. 
 
Projektiryhmä:  
 Irmeli Ruokanen, pj, metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 
 Tupuna Kovanen, ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
 Pekka Saikkonen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto 
 Manu Purola, toiminnanjohtaja, Keski-Pohjanmaan metsänomistajien liitto 
 
Ohjausryhmä:   
 Varsinainen jäsen       Varajäsen Organisaatio 
 Niilo Piisilä        Eeva-Liisa Repo Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus  
 Karen Wik-Portin       Peter Mattbäck Rannikon metsäkeskus 
 Eero Kaakinen       Tupuna Kovanen  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
 Leena-Rinkineva-Kantola    Maarit Loiskekoski    Länsi-Suomen ympäristökeskus 
 Pekka Saikkonen        Jukka Aula Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto 
 Manu Purola        Pentti Etelämäki Keski-Pohjanmaan metsänomistajien  liitto 
 Olav Store   Thomas Selänniemi Österbottens skogsägarförbund 
         Jan Slotte   2005 lähtien,       ” 
 
 

     Hankkeessa pidettiin kokouksia vähän, sillä asioita hoidettiin paljon puhelimitse ja 
sähköpostitse.  Pohjois-Pohjanmaan hankkeen projektiryhmä piti yhteensä yhdeksän kokousta 
hankkeen aikana. Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hankkeiden yhteinen projektiryhmä piti  
neljä kokousta.  Merestä metsäksi -hankkeen ohjausryhmä piti kolme kokousta. 
 
3.  Yhteenveto hankkeen tuloksista 
 

3.1 Koulutus ja tiedotus 
 
Hanke koulutti metsänomistajia ja metsätoimihenkilöitä maankohoamisrannikon luontoarvoista 
ja niiden säilyttämisestä, METSO-ohjelmasta ja Merestä metsäksi-hankkeesta.         
Kokeiluun esitettyjen viiden alueen maanomistajille hanke järjesti yhteensä kolme 
tiedotus/neuvottelutilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 86 henkilöä. Lisäksi mallialueiden 
metsänomistajille järjestettiin yksi maastoretkeily, johon osallistui 31 maanomistajaa 65 
kutsutusta.  Maakunnan metsätoimihenkilöille järjestettyyn luentopäivään osallistui 62 
toimihenkilöä ja maastokoulutuspäivään 35 henkilöä. Näiden lisäksi hanketta esiteltiin noin 
kymmenessä eri tilaisuudessa mm. metsäorganisaatioiden koulutus-, metsäntutkimus- ja 
valtakunnallisilla METSO- ja yhteistoimintaverkostopäivillä.  Tiedotteita tehtiin joka vuosi 
muutamia, jotka jaettiin maakunnan metsätoimihenkilöille ja lehdistölle sähköpostitse. 
Tiedotteet ja muuta tietoa hankkeesta oli metsäkeskuksen www- sivuilla. Lehtijuttuja 
hankkeesta on ollut ainakin parikymmentä.  Merestä metsäksi - hanke järjesti valtakunnallisen 
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yhteistoimintaverkostojen päätösretkeilyn Haukiputaalla Halosenlahden mallialueella 
24.8.2006. Retkeilylle osallistui  noin 60 henkilöä.   
 
3.2 Monimuotoisuuden turvaamisen toteutuksen mallialueiden valinta 
 
Pohjois-Pohjanmaalla toteutettu Merestä metsäksi – hanke poikkesi merkittävästi kaikista 
muista yhteistoimintaverkosto - hankkeista ennen kaikkea monimuotoisuuden edistämisen 
alueiden valinnan suhteen. Hankkeeseen liittyi selvä suunnitelma mallialueiden etsinnästä , 
rajaamisesta, valinnasta ja tiedotuksesta.   
 
Yhtenäisiä maankohoamisrannikon sukkessiovaiheita etsittiin haastattelemalla 
metsäammattilaisia sekä käymällä läpi maankohoamisrannikon ilmakuvia, karttoja, kaavoja, 
luontoselvityksiä ja muita saatavissa olevia asiakirjoja. Esiselvityksessä nousi esille 23 
potentiaalista kohdetta, yhteispinta-alaltaan n.1930 ha.   
 
Näistä 23:sta alueesta lähes kaikki  olisivat olleet kelvollisia maankohoamisen sukkessiota 
edustaviksi alueiksi, joskin valtaosalla olisi edustettuna vain osa sukkessiosarjasta.  Alueiden 
pinta-ala vaihteli  40-420 ha.  
 
Projektiryhmä valitsi maastotarkastuksia varten 9 edustavinta kohdetta yhteispinta-alaltaan 
noin 1000 ha. Kohteiden luonnonsuojelubiologiset arvot tarkastivat  metsäkeskus ja 
ympäristökeskus maastossa (Tupuna Kovanen, Irmeli Ruokanen ja Juha Niemi).  
Projektiryhmä valitsi näistä jatkoon viisi luonnonsuojelubiologisilta kriteereiltään edustavinta 
kohdetta, joiden pinta-ala oli yhteensä 640 ha (taulukko 1).   
 
Viiden alueen metsänomistajia informoitiin kirjeitse joulukuussa 2004 ja heille järjestettiin 
kolme tiedotustilaisuutta. Kirjeitä lähetettiin noin 160 maanomistajalle (joista noin 30 
tontinomistajaa). Maanomistajille lähetetty henkilökohtainen kirje sisälsi tiedot Merestä 
metsäksi –hankkeesta ja suojelukeinoista. Lisäksi metsänomistajat saivat kartan, johon oli 
rajattu  mahdollinen mallialue, jossa heidän maansa sijaitsi. Kirje sisälsi myös kutsun 
tiedotustilaisuuteen, vastauspyynnön suojelukeinojen kiinnostavuudesta palautuskuorineen, 
METSO-esitteen ja Merestä metsäksi – hankkeen esitteen.  Metsänomistajia pyydettiin 
ilmoittamaan kiinnostuksestaan vapaaehtoiseen suojeluun. 
 
Alueen nimi  Kunta          Pinta-ala, ha      Metsänomistajia                           .     
Hanhikivi  Pyhäjoki, Raahe    420                66   (tontteja n. 20) 
Sorsaletonsäikkä Ii             40                12   (ehkä 2 tonttia) 
Pauhunlahti  Ii             60                 22  (ei ilmeisesti tontteja) 
Riutta, Halosenlahti Haukipudas            40                   6  (ei tontteja) 
Huttulanlahti Kuivaniemi              80                 56  (n.10 tonttia) 
YHTEENSÄ              640               162 
 
Taulukko 1.   Pohjois-Pohjanmaan yhteistoimintaverkostoon ehdolla olleet mallialueet.  
 
Viiden mahdollisen kokeilualueen  metsänomistajista 62 vastasi kyselyyn suojelun 
kiinnostavuudesta. 640 hehtaarin kokeilualue-ehdokkaiden pinta-alasta suojelun 
kiinnostavuutta koskevaan kyselyyn vastattiin  570 hehtaarin pinta-alalta. Suojelun eri keinot 
kiinnostivat 43 maanomistajaa, mikä vastasi 71 % suojeluun ehdolla olevasta pinta-alasta (457 
ha). Suojelu ei kiinnostanut 19 maanomistajaa; heidän omistamansa maa-ala oli 17 % 
suojeluun tarjotusta maa-alasta.  Suojeluhalukkuuttaan ei ilmaissut noin 100 maanomistajaa.  
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Heidän edustamansa pinta-ala oli kuitenkin yhteensä vain noin 70 ha eli näiden 
maanomistajien maanomistus oli hyvin pieni, keskimäärin  alle 1 ha.  Suurin osa oli 
käytännössä tontin omistajia. Suojelun kiinnostavuutta osoittavat taulukot ovat liitteessä 1. 
 
Hankkeen projektiryhmä valitsi toukokuussa 2005 hankkeen mallialueiksi Haukiputaan 
Halosenlahden (n. 40 ha) ja Pyhäjoen Hanhikiven (n. 420 ha). Perusteina olivat alueiden 
maanomistajien osoittama kiinnostus, alueiden yhtenäisyys ja luontoarvot, tärkeimpänä 
alueilla olevat yhtenäiset sukkessiosarjat ja suojelualueiden läheisyys.   
 
3.3  Suojelun toteutus  
 

Projektille asetetut suojelutavoitteet (pysyvät ja määräaikaiset) toteutuivat erittäin hyvin. 
Suojelluksi saatiin yhtenäisiä maankohoamisen sukkessiosarjoja ja Haukiputaalla jopa koko 
mallialue. Mallialueiden pinta-aloista (460 ha) erilaisten suojelutoimien piirissä on noin 328 ha 
(71 % mallialueista), mistä hankkeen rahoituksella suojeltiin  213 ha eli 46 % mallialueista 
(taulukko 2 ja 3 sekä  karttaliitteet 2 ja 3).  Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä, 
merenrantaniittyjä (kokonaisala niittyalueen kanssa 94 ha) ei sisälly luonnonarvokauppa- eikä 
ympäristötukikohteisiin.  Mallialueiden kokonaissuojelutilanne, jossa huomioidaan myös mm. 
luonnonsuojelulain 29§:n luontotyypit, vesilain kluuvit ja muut kuin metsälain 10§:n 
ympäristötukikohteet esitetään taulukossa 3.   Hanhikivessä on hankkeessa suojeluun saadun 
alueen lisäksi runsaasti, noin 110 ha, muita eri tavoin suojeltuja alueita: yksityinen 
luonnonsuojelualue (4 ha), luonnonsuojelulain luontotyyppejä (merenrantaniittyjä 94 ha), 
vesilain kluuveja (8 ha), metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (18 ha) ja kunnan ”omalla 
päätöksellä” suojelema maa-ala (30 ha).  Edellä esitetyn suojellun pinta-alan lisäksi 
maanomistajat tarjosivat 78 ha maita suojeluun, joita hanke ei hyväksynyt niiden huonojen 
luontoarvojen takia. Haukiputaan Halosenlahdessa suojelun piirissä on 100 % ja Pyhäjoen 
Hanhikivestä 63 % maa-alasta.  
 
Suosituin monimuotoisuuden turvaamiskeino maanomistajien keskuudessa oli 
luonnonarvokauppa. Kaikki luonnonarvokauppasopimuksen tehneet halusivat myös tehdä 
ympäristötukisopimuksen metsälain 10§:n kohteista. Muutama metsänomistaja ei saanut 
ympäristötukea, sillä omavastuu ei ylittynyt tilan suurien hakkuumahdollisuuksien takia. Kolme 
maanomistajaa halusi myydä vapaaehtoisesti tilansa valtiolle luonnonsuojelualueeksi.  
 
Luonnonarvokauppasopimukset 
 
Vuoden 2005 ja 2006 aikana tehtiin 14 maanomistajan kanssa luonnonarvokauppasopimus  
yhteensä 163 ha:n alueelle (taulukko 2).  Metsänomistajille maksettiin palkkioita yhteensä 
92 048,20 € (liite 4). Suunnittelukustannukset olivat  11 136,50 €. Korvauksia maksettiin 
keskimäärin 565 €/ha/10vuotta. Suunnittelukulut olivat keskimäärin 68 €/ha/10v. 
Suunnittelukustannukset mukaan lukien kustannukset valtiolle luonnonarvokaupassa olivat 
noin 633 €/ha/10vuotta ilman markkinointikuluja. Tarjouksen hylänneistä kaksi maanomistajaa 
päätyi myymään palstansa valtiolle, kaksi luopui liian alhaisen tarjouksen ja muiden 
maankäyttötarpeiden vuoksi.  
 
 Ympäristötukisopimukset 
 
Ympäristötukisopimuksia tehtiin 8 kpl, 24,2 ha . Korvauksia maksettiin 9626,49 euroa. 
Suunnittelukulut olivat 4403 €.  Ympäristötukisopimuksien keskimääräiset korvaukset olivat 
398 €/ha/10v ja suunnittelukulut 182 €/ha/10v.  
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Ostot valtiolle 
 
Ympäristökeskus osti valtiolle hankkeen mallialueilta kolmen palstaa, yhteensä 26 ha. 
Palstoista maksettiin maanomistajille yhteensä 166 390 € (taulukko 2, liite 3).  Halosenlahden 
alueen kauppa toteutettiin Metsähallituksen METSO-hankintoihin varatusta määrärahasta, 
koska hankkeen omat varat eivät olisi riittäneet.    Hankkeen varoilla ostettaneen vielä 
hankkeen päätösvaiheessa erillinen paloalue Haukiputaalta. 
 
Kokeilualue Toteutuneet 

suojelukeinot 
yhteensä 

ha 

Luonnon- 
arvokauppa-

sopimus 
ha 

Ostot 
valtiolle 

 
ha 

Ympäris
tötuki-

sopimus 
ha 

 

Metsänomistajan 
hylkäämät luon-
nonarvokauppa-
tarjoukset 

ha 
Hanhikivi 173,33 151,13 3,9 18,3 8,02 
Halosenlahti 39,83 11,83 22,1 5,9 0,53 
Yhteensä 213,16 162,96 26,0 24,2 8,55 
Maanomis-
tajia,  kpl 

25 14 3 8 4 

        
Taulukko 2. Toteutuneet suojelukeinot ja metsänomistajan perumat suojelukeinot Pohjois-
Pohjanmaan mallialueilla    
 
 
Halosenniemen ja Hanhikiven mallialueiden suojelutilanne 10.10.2006 

Suojelukeino Suojeltu ala/ ha  
Maanhankinta valtiolle * 26    
Ympäristötuki (metsälain 10§:n kohde) * 24    
Erityisen tärkeä elinympäristö, metsälaki 10§ 23    
Luonnonarvokauppa * 163    
Yksityinen luonnonsuojelualue 4    
Luonnonsuojelulain luontotyyppi (29§)     
 - merenrantaniitty   (94 ha, maa-ala) 50    
Vesilain luontotyyppi     
 - kluuvi   8    
Kunnan oma suojelupäätös 30    
Yhteensä   328    
Mallialueiden pinta-ala yhteensä 460 ha, josta suojeltu pinta-ala on 71 %. 
 

Taulukko 3.  Merestä metsäksi – hankkeen mallialueiden suojelutilanne, kun huomioidaan 
hankkeessa suojeluun hankittujen alueiden lisäksi muilla keinoin suojellut alueet.  
* = Hankkeessa suojeltu alue. 
 
3.4  Sopimuskohteiden elinympäristöt  
 
Kaikki sopimuskohteet kahdella mallialueella Pyhäjoen Hankikivessä ja Haukiputaan 
Halosenniemessä edustavat maankohoamisrannikon sukkessiometsiä.  Lisäksi niistä löytyy  
muitakin METSON luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttäviä elinympäristötyyppejä. 
Rehevimmät ja edustavimmat lehdot, korvet ja metsäluhdat on luokiteltu metsälain mukaisiksi 
kohteiksi. Yhteenveto sopimuskohteiden METSO-kriteerit täyttävistä elinympäristöistä on 
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taulukossa 4.  Tarkempi kuvaus sopimuskohteiden elinympäristöistä ja luontoarvoista on 
hankkeen laajassa raportissa.   
 
Suojelukohteiden elinympäristötyypit Halosenniemessä ja Hanhikivessä 10.10.2006  
     
Elinympäristötyyppi   Pinta-ala/ha     

  Luonnonarvokauppa Ympäristötuki Maanhankinta Yhteensä 

          
Lehto 63,8 19,7 2 85,5 

Rehevä korpi   3   3 
Muu korpi 2,5     2,5 
Metsäluhta 0,7     0,7 
Puuton luhta 58,6     58,6 
Neva 0,8   0,1 0,9 
Lehtomaiset tai karummat kg-metsät 36,6   23,9 60,5 
Lammen välitön lähiympäristö   1   1 
Kitumaan kallio   0,5   0,5 
          
Yhteensä 163 24,2 26 213,2 
          

Maankohoamisrannikon sukkessiometsät 163 24,20 26 213,2 

 
Taulukko 4.  Merestä metsäksi-hankkeen mallialueilla (460 ha) suojeluun hankitut METSO-
kriteerit täyttävät elinympäristöt 
 

3.5  Varojen käyttö  
 
Hankkeelle myönnettyjen ja käytettyjen varojen määrä toiminnoittain esitetään liitteessä 4. 
Monimuotoisuuden turvaamiseen myönnetyt varat eivät riittäneet, vaan hankkeelle jouduttiin 
hakemaan lisärahoitusta. Metsäkeskuksen osalta myös hankeen koordinaatioon osoitetut 
rahat osoittautuivat riittämättömiksi. Hankkeen loppuvaiheessa varatilannetta korjataan  
hankkeen sisäisellä varojen siirrolla. 
 
 3.6  Projektin päätös, vuosi 2006: loppuraportin jälkeiset työt hankkeella 
 
Tutkijoille ja  toimitetaan heidän tarvitsemaansa materiaalia ja hankkeen loppuraportti, joka  
laaditaan MMM:n ohjeen mukaan lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen projektiryhmät 
(Pohjanmaa ja Rannikko) pitävät viimeisen yhteisen kokouksen marraskuun alussa. Hankkeen 
ohjausryhmä kokoontuu viimeisen kerran 14.11.2006. 
 
4.  Hankkeen tulosten arviointia:  
 

4.1  Monimuotoisuuden turvaaminen 
 
Projektin monimuotoisuuden turvaamistavoitteessa onnistuttiin erittäin hyvin. Haukiputaan 
Halosenniemen  alue (noin 40 ha) saatiin kokonaan monimuotoisuuden turvaamistoimien 
piiriin, metsäisiltä osin vielä pysyvänä suojelukohteena. Pyhäjoen Hanhikivestä valtaosa 
arvokkaimmista alueista toteutettiin luonnonarvokaupalla, kaksi pientä palstaa myös ostettiin 
valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Isoimmat Hanhikiven monimuotoisuuden 
turvaamistoimien ulkopuolelle jääneet palstat ovat päätehakattuja alueita. Näitäkin alueita 
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metsänomistajat tarjosivat luonnonarvokauppaan, mutta niitä ei voitu hyväksyä. Mallialueiden 
tarkempi kuvaus on esitetty hankkeen laajassa raportissa. Alueiden luonnonsuojelullisista 
arvoista ja niiden merkityksestä ilmestyy erillinen tutkijaraportti, joten niitä ei käsitellä tässä 
kovin laajalti.  
  
Hanhikivessä on varsin edustavia maankohoamisrannikon lehtoja, pieniä luhtia ja korpia 
rantaluontotyyppien lisäksi. Yhdessä muiden lakisääteisesti suojeltujen kohteiden (mete-
lehdot, rantaniityt, kluuvit, läheiset natura-alueet) kanssa kyse on merkittävästä 
maankohoamisrannikon suojelukokonaisuudesta. Näin laajoja yhtenäisenä säilyneitä 
maankohoamisrannikon metsäalueita ei Pohjois-Pohjanmaalla juuri ole. Alue on myös 
linnustollisesti arvokas, tasoltaan lintuvesiohjelman rannikkokohteiden luokkaa. Ainoa selkeä 
puute alueella on sukkession päätevaiheen havumetsien niukkuus.  
 
Hanhikiven alue on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty luonnon monikäytön 
kehittämisen kohdealueeksi. Lisäksi alueella on merkintä valtakunnallisesti arvokkaasta 
muinaismuistosta  ja maisemakallioalueesta (iso siirtolohkare). Alueella on käynnistynyt 
rantayleiskaavoitus. Useilla maanomistajilla on todennäköisesti tavoitteena saada 
yleiskaavaan rakennusoikeutta rantatonteille, mikä lienee ollut osasyynä myös 
luonnonarvokaupan suureen suosioon alueella: rantatonttien arvon odotetaan nousevan 
nykyistä suuremmaksi eikä tässä tilanteessa haluta tehdä pysyviä ratkaisuja. Toisaalta 
voidaan todeta, että Hanhikiven rakentamattomat rannat ovat varsin huonosti 
lomarakentamiseen sopivia alavia niittyrantoja.     
 
Haukiputaan Halosenniemen alue on pieni, mutta kiinteästi viereiseen Laitakari-
Häyrysenniemi-Purjekarin Natura-alueeseen rajoittuva alue. Yhdessä alueet muodostavat 
edustavan kokonaisuuden. Halosenniemen alue sijoittuu aivan Pohjanmaan liuskejakson 
pohjoispuolelle ja rehevyyttä on alueella havaittavissa. Hanhikiven alueesta poiketen 
Halosenniemessä on varsin edustava yhtenäinen havumetsävyöhyke, joka lienee 
edustavimpia koko Pohjois-Pohjanmaalla. Rannat ovat jyrkempiä kuin Hanhikivessä, joten 
lehtimetsävyöhyke on suurella osalla rantaa melko kapea. Alueeseen kuuluu kuitenkin myös 
mete-lehtoja ja edustavaa niittyaluetta. Alueelta on löytynyt myös uhanalaista ja vaateliasta  
sienilajistoa. Valtaosa Halosenniemen alueesta on nyt valtion omistuksessa. 
 
4.2  Kohteiden merkitys Pohjois-Pohjanmaan suojelualueverkostossa 
 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsien määrää ja luonnontilaisuutta ei ole 
systemaattisesti selvitetty. Natura-tietokannan mukaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon Natura-
alueilla on noin 1100 hehtaaria maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsiä. Hankkeen 
esiselvityksessä löytyi valittujen kohdealueiden lisäksi tietoa 1500 hehtaarista.  Todellinen 
primäärisukkessiometsien pinta-ala voi olla luokkaa 3000 ha. Suuri osa alueista on kuitenkin 
pienehköjä tai osittain talouskäytössä olleita. Useimmissa paikoissa havumetsävyöhyke on 
käsitelty. Monet rantametsät, kuten Hanhikivikin, ovat vanhoja hakamaita, joissa on edelleen 
laidunnuksen jälkiä nähtävissä.  
 
Sekä Hanhikiven että Halosenniemen alueet liittyvät suoraan muihin suojelukohteisiin niitä 
täydentäen: Halosenniemen alue rajoittuu lännessä suoraan (Laitakari-Häyrysenniemi)-
Purjekarin Natura-alueeseen. Hanhikiven alue rajoittuu osin (Parhalahti- Syölätinlahti)-
Heinikarinlammen Natura-alueeseen ja alueeseen sisältyy useita luonnonsuojelulain mukaisia 
suojeltuja merenrantaniittyjä. Alueella on myös metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä ja vesilain suojaamia kluuvijärviä. 
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Pohjois-Pohjanmaan rannikolla ei ole metsäisiä suojelukohteita Natura-alueiden ulkopuolella. 
Projektissa suojellut alueet (213 ha) tuovat siten lähes 20 % lisäyksen suojeltuun pinta-alaan. 
Voidaan todeta, että alueet antavat merkittävän lisän Pohjois-Pohjanmaan 
maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsien ja rantaluontotyyppien monimuotoisuuden 
turvaamiseen.   Lisäksi rannikolla on metsälain 10§:n mukaisia metsälain 10§:n mukaisia 
erityisen tärkeitä  elinympäristöjä, lähinnä lehtolaikkuja ja reheviä korpia (suojeluluokka 2a) 
kymmeniä, jopa satoja hehtaareita. 
 

4.3  Monimuotoisuuden turvaaminen maanomistajan näkökulmasta 
 
Ensikontakti mallialueiden maanomistajiin otettiin kirjeitse, ja heidät kutsuttiin yhdessä 
metsäammattilaisten kanssa omaa aluettaan koskevaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. 
Maanomistajilta kysyttiin heidän kiinnostustaan vapaaehtoiseen monimuotoisuuden 
turvaamiseen. Suuri osa maanomistajista oli kiinnostuneita jostakin vaihtoehdosta. 
Maanomistajalle tarjottiin tässä yhteydessä myös mahdollisuus ilmoittaa, ettei hän ole 
kiinnostunut asiasta. Näihin maanomistajiin ei tämän jälkeen oltu yhteydessä. Kiinnostuneiden 
maanomistajien kanssa neuvoteltiin henkilökohtaisesti, neuvotteluja hoiti pääasiassa 
metsäkeskuksen suunnittelija. Valtaosassa tapauksista päästiin yhteiseen ratkaisuun. Tätä 
edesauttoivat luonnonarvokaupasta maksetut palstojen metsätalousarvoon ja –tuottoon 
verrattuna korkeat korvaukset. Luonnonarvokaupan korkea korvaustaso vaikutti 
todennäköisesti myös siihen, että maanomistajat eivät olleet halukkaita pysyviin 
suojeluratkaisuihin, joissa korvaustaso ei palstojen suhteellisen alhaisen metsätalousarvon 
vuoksi noussut kovin korkeaksi. Korkea korvaus yhdistettynä määräaikaisuuteen ja odotuksiin 
kaavoituksen tuomasta arvonnoususta teki luonnonarvokaupasta Hanhikiven alueella 
luonnonsuojelualueen perustamista kilpailukykyisemmän monimuotoisuuden 
turvaamisvaihtoehdon. Hankkeessa tuli ilmi myös perinnöksi saatujen tilojen suuret tunnearvot 
metsänomistajille ja siitä johtuva omistusoikeuden säilyttämisen tärkeys. Sen sijaan 
Halosenlahden alueella yksi maanomistaja päätyi merkittävän metsäalueen myymiseen 
valtiolle: runsaspuustoisen alueen myyntihinta ottaen huomioon maanmyyjälle edullisen 
verokohtelun oli kilpailukykyinen vaihtoehto. Vaikutusta keinon valintaan saattoi olla myös sillä, 
että neuvotteluja maanomistajien kanssa kävi pääasiassa metsäkeskuksen suunnittelija, jolla 
ei ole syvällistä luonnonsuojelulain osaamista tai kokemusta luonnonsuojelualueiden 
perustamisneuvotteluista.    
 
Mahdollisesti useampi maanomistaja olisi voinut päätyä pysyvään suojeluratkaisuun, mikäli 
ympäristökeskuksen neuvottelijat olisivat aktiivisemmin niitä markkinoineet.  Projektin  toteutus 
ja sen saama julkisuus painottui luonnonarvokauppaan.   Luonnonarvokaupan saama 
positiivinen maine ja sen aktiivinen valtakunnallinen markkinointi yhdistettynä perinteisten 
suojeluohjelmien ja Naturan kielteiseen maineeseen ovat todennäköisesti osaltaan 
vaikuttaneet myös maanomistajien valintaan. 
    
4.4  Alueiden tulevaisuus: 
 
Hanhikiven alueen osalta monimuotoisuuden säilymisen kannalta on riskinä  alueen ottaminen 
käyttöön kymmenen vuoden kuluttua luonnonarvokauppasopimusten päättyessä. Riskin 
toteutumisen todennäköisyyttä on varsin vaikea arvioida, todennäköisesti siihen vaikuttaa 
merkittävästi myös luonnonarvokaupan tuleva korvaustaso edellyttäen, että 
luonnonarvokauppaa jatkossa toteutetaan. Muutaman kymmenen euron korvaus ei 
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useimmiten ole riittävä houkutin maanomistajalle, vaan korvaussumman täytynee yleensä olla 
sadoissa euroissa, metsätalousarvosta riippumatta.   
 
Halosenniemen alueen osalta metsätaloudellisesti arvokkain osa aluetta on suojeltu pysyvästi 
hankkimalla se valtion omistukseen luonnonsuojelutarkoituksiin. Myös luonnonsuojelulain 
mukaiset suojellut merenrantaniityt ovat turvattuja, samoin kuin mete-kohteet metsälain 
puitteissa. Luonnonarvokauppaa tehtiin pääasiassa taloudellisesti melko vähäarvoisilla osilla 
rannasta, joten välttämättä näille alueille ei kovin suurta käyttöpainetta kohdistu vielä 
kymmenen vuoden jälkeenkään. Halosenniemen tilanne lienee siten hyvin turvattu vielä 
luonnonarvokauppasopimuksen päättymisen jälkeenkin.   
 
4.5  Tiedotus ja koulutus 
 
Projektin suunniteltu koulutus ja tiedostus onnistuivat hyvin. Erityisesti maanomistajille ja 
metsäammattilaisille suunnatut tiedotus- ja koulutustilaisuudet saivat yllättävänkin runsaasti 
osallistujia. Maastoretket saivat osallistujilta erityistä kiitosta, sekä maanomistajat että 
metsäammattilaiset antoivat myönteistä palautetta ja kertoivat oppineensa uutta. 
Sisäkoulutustilaisuuksissa oli nähtävissä perinteinen tapa: puheenvuoroja käyttävät 
enimmäkseen henkilöt, joilla on voimakas näkemys ja mahdolliset poikkeavat näkemykset 
eivät välttämättä pääse tällöin esiin. Maastoretkeily tarjoaakin sisäkoulutustilaisuutta 
vapaamuotoisemman foorumin keskusteluun ja henkilökohtaisiin kontakteihin. 
Henkilökohtainen keskustelu on paras tapa lähestyä maanomistajaa, ja siihen olisi varattava 
riittävästi resursseja. Nyt hankkeessa pystyttiin kohtuullisesti panostamaan kahdenkeskisiin 
maanomistajakontakteihin, mikä näkyy tuloksessa. Tiedotus-/koulutustilaisuudet koettiin 
hankkeessa kuitenkin hyvinä ja tehokkaina tiedonvälitystapoina. 
 
Vuosittain tiedotettiin projektin kannalta tärkeistä asioista ja tapahtumista sekä 
metsätoimihenkilöille että lehdistölle. Muu tiedotus painottui pitkälti luonnonarvokauppaan. 
Eniten tietoa saivat mallialueiden metsänomistajat, mutta myös mallialueiden kuntien asukkaat 
lukuisien paikallislehtijuttujen takia. Maakunnan asukkaat saivat myös tietoa METSOSTA ja 
kokeiluhankkeesta muutamien maakuntalehtijuttujen ja alueradiohaastattelujen takia. Aktiivista 
tiedotusta ja sidosryhmäyhteistyötä haittasi selkeästi päätoimisen projektihenkilön puute.  
 

4.6  Hankkeen toiminnan arviointia 

 

Yhteistoiminta 
 
Merestä metsäksi –hanke ei ollut varsinainen yhteistoimintaverkostohanke siinä mielessä kuin 
muut kolme hanketta, joissa etukäteen rajatulla alueella toimii laaja-alainen yhteistyöverkosto. 
Hankkeessa ei ollut projektiryhmässä metsänomistajien ja metsänhoitoyhdistysten edustusta, 
vaan metsänomistajien liitto edusti ko. tahoja. Metsänhoitoyhdistyksien ja puutavarafirmojen 
ammattilaisilla kuitenkin oli selkeä ja tärkeä rooli hankkeessa yleistiedon viejänä 
metsänomistajien suuntaan.  Luonnonsuojelupiirin roolina oli lähinnä esittää mallialueita ja olla 
tietoinen hankkeesta. Hankkeen yhteistoiminta oli pääasiassa viranomaisten (ympäristökeskus 
ja metsäkeskus), metsäkeskuksen edistämistoiminnon ja metsänomistajaliittojen  keskinäinen 
toiminta ja yhteistyö. Projektiryhmään kuuluvien metsänomistajaliittojen edustajien panos jäi 
hankkeessa suhteellisen vähäiseksi; lähinnä liittojen taholta vietiin myönteistä tietoa 
hankkeesta metsänhoitoyhdistyksiin ja metsänomistajiin päin. Hankkeen yhteistoiminta oli 
siten pitkälti ympäristö- ja metsäkeskuksen välistä toimintaa, jonka voidaan sanoa kehittyneen 
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ja ehkä raja-aitojen madaltuneen. Sekä metsä- että ympäristökeskuksessa hankkeen hoito ja 
toteutus jäi kuitenkin pitkälti projektiin osoitettujen vastuuhenkilöiden varaan.  
 
Panostus laajemman, yhteistoimintaverkoston hengen mukaisen alueellisen yhteistoiminnan 
(esim. maanomistajat, kylät, kunnat, järjestöt, metsälliset tahot) kehittämiseen jäi hankkeessa 
vähäiseksi. Paikallisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta suojelumyönteisyyden 
kasvattamiseen olisi voitu panostaa enemmänkin, tähänkin vaikutti osaltaan henkilöresurssien 
niukkuus, joskin myös toteuttavien organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit ovat taustalla 
nähtävissä.  Projektiryhmässä oli myös sellaista näkemystä, että hankkeen varat ovat 
äärimmäisen niukat, joten työ oli tehtävä tehokkaasti  keskittyen olennaiseen tuloksen 
tekemiseen.  Näin ollen ei ollut mahdollisuutta kokeilla alueellisen yhteistoiminnan 
mahdollisuuksia esimerkiksi kylätasolla.  Metsänomistajien yhteistoiminnan mahdollisuutta 
edistettiin järjestämällä heille tiedotustilaisuuksia ja maastoretkeily.  Toisaalta 
projektiryhmässä nähtiin, että alueellinen yhteistyö ei ollut edes kovin tarpeellista hankkeen 
tavoitteiden toteutumisen kannalta. Naapurien välistä yhteistyötä ja keskusteluita varmaan 
syntyi metsäkeskuksesta saapuneiden kirjeiden jälkeen samoin kuin hankkeen pitämien 
tiedotustilaisuuksien jälkeen.   
 
Ympäristökeskuksen näkökulmasta hanke oli toteutukseltaan jossain määrin perinteinen 
suojeluprojekti, jossa uusina elementteinä olivat perinteiseen suojelualuetoteutukseen 
verrattuna vapaaehtoisuus, uusi viranomaistoimija (metsäkeskus), metsä- ja 
ympäristöviranomaisten välinen tiiviimpi yhteistyö  ja uusi määräaikainen monimuotoisuuden 
turvaamiskeino.  Metsäkeskuksen näkökulmasta hankkeessa painottui kokonaan uudenlainen 
tehtävä yhteistoimintaverkostohankkeessa ja luonnonarvokaupassa.  Uudenlainen yhteistyö 
metsä- ja ympäristöhallinnon välillä onnistui hyvin vähistä resursseista huolimatta.  
Metsänomistajien taholta ei tullut esiin ongelmia, jotka olisivat johtuneet suojelukeinojen 
paljoudesta tai useista  toimijoista.   
 

4.7  Yhteistoimintaverkoston tehokkuus ja toimivuus alueiden monimuotoisuuden 
turvaamisen keinona: 

 

Hankkeen taloudellista tehokkuutta on vaikea arvioida: laskennalliset hallinnolliset 
kokonaiskustannukset hankkeessa suojeltua hehtaaria (213 ha) kohti ovat korkeintaan noin 
707 € (huom. tämä luku sisältää kaikki koordinaatiokulut, suojelualueiden ostoon käytetyt 
toimihenkilökulut ja ympäristötuen ja luonnonarvokaupan suunnittelukulut, mutta ei 
metsänomistajille maksettuja korvauksia).  Luonnonarvokaupan suunnittelukustannukset 
hankkeessa olivat noin 68 €/ha ja ympäristötukikohteiden suunnittelukustannukset 191 €/ha.  
Luonnonarvokaupan palkkion keskikustannus oli 565 €/ha/10v ja ympäristötuen 
keskikustannus 398 €/ha/10v. Maanhankinnan keskikustannus oli hankkeessa keskimäärin 
6400 €/ha.  Tämä on varsin korkea hinta verrattuna luonnonsuojelualueiden hankinnan 
keskimääräisiin kustannuksiin, jotka koko Suomessa olivat vuonna 2005 noin 1140 €/ha.  
Toisaalta kyseessä oli varsin runsaspuustoinen ja tonttiarvoja omaava alue. Tarkkoja 
laskelmia ei tehty ympäristökeskuksen ostoneuvottelijan ym. tilojen ostoon liittyvän 
työpanoksen aiheuttamista kuluista. 
 
Edellä esitettyjä suunnittelukuluja tarkasteltaessa on huomattava, että luonnonarvokaupan 
osalta kyse on kokeiluhankkeesta, jossa jouduttiin luomaan uusia käytäntöjä. On esitetty 
näkemyksiä, että vapaaehtoinen suojelu ei tulisi hallinnollisilta tai muiltakaan kustannuksiltaan 
olemaan merkittävästi perinteistä toteutusta edullisempaa.  Vaikka kalliit lunastustoimitukset  
jäävät pois, kustannuksia nostavat vaadittavat lisäpanostukset markkinointiin, neuvontaan ja 
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yhteistoimintaan sekä tarjottujen kiinteistöjen yksittäisyydestä aiheutuvat lisäkulut.  Osa 
kohteista  ei ehkä täytäkään kriteereitä tai yhteiseen näkemykseen hintatasosta tai 
suojeluehdoista ei päästä, jolloin tehty työ menee hukkaan.  Toisaalta vapaaehtoisen suojelun 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä välillisiä hyötyjä on varsin vaikea arvioida.  
Toisaalta vapaaehtoisen suojelun ja luonnonarvokaupan laajentamista tukee niiden saama 
varsin suuri suosio ja yhteiskunnallinen hyväksyntä.  Suojelun kustannustehokkuuteen 
voidaan puolestaan vaikuttaa valitsemalla kustannustehokkaita menetelmiä ja tekemällä työ 
ammattitaidolla.  
 
Yhteistoimintaverkosto tarjoaa periaatteessa mahdollisuuden monitasoiseen ja –tavoitteiseen 
alueiden käyttöön, hoitoon ja suojeluun. Useat eri monimuotoisuuden turvaamisvaihtoehdot 
ovat toisaalta etu maanomistajalle, joka voi tilanteensa ja tavoitteidensa mukaisesti valita 
itselleen sopivan keinon, toisaalta useiden eri keinojen ja eri viranomaisten roolin 
hahmottaminen voi olla vaikeaa. "Yhden luukun" periaate ensivaiheessa olisi selkeä. Myös 
neuvontaresurssit ovat oleellinen asia vapaaehtoisen monimuotoisuuden turvaamisen 
edistämisessä. Toimiva yhteistoimintaverkosto voisi ajan myötä lisätä niidenkin 
suojeluhalukkuutta, jotka eivät alkuvaiheessa ole asiasta kiinnostuneita. Viranomaistahoille 
yhteistoimintaverkosta tarjoaa mahdollisuuden edistää oman toimialansa tavoitteita  kiinteässä 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, samalla oppien ymmärtämään ja kunnioittamaan 
toistenkin tavoitteita.  Yhdessä toimiminen voi myös synnyttää uusia ideoita ja käytänteitä. 
 
4.8 Yhteistoimintaverkostohankkeen vastaanotto ja vaikutukset 
 
Yhteistoimintaverkoston vapaaehtoiset lukuisat suojelumahdollisuudet otettiin hyvin vastaan 
sekä metsänomistajien että metsäammattilaisten keskuudessa.  Hankesuunnitteluvaiheessa 
riskialttiiksi toiminnaksi arvioitu potentiaalisten suojelun mallialueiden rajaaminen kartoille ei 
aiheuttanut negatiivisia reaktioita metsänomistajien keskuudessa.   Maanomistajat hyväksyivät 
yleisesti suojelumenetelmät, jotka ovat vapaaehtoisia ja määräaikaisia. Lisäksi 
omistusoikeuden säilyminen ja kilpailukykyinen korvaus  olivat tärkeitä.  Luonnonarvokaupan 
suureen suosioon vaikutti tärkeänä tekijänä maanomistusoikeuden säilyminen, jolloin 
tunnearvot säilyvät perintömaihin.  Hankkeessa syntyi vaikutelma, että suhtautuminen 
kaikenlaiseen metsien suojeluun on muuttunut positiivisemmaksi. 
 
Metsäorganisaatioiden  ja ympäristökeskuksen yhteinen esiintyminen tilaisuuksissa 
todennäköisesti edesauttoi  positiivista mielikuvaa suojelusta.  Metsänomistajat kiittelivät 
avointa ja riittävää tiedottamista hankkeen suojelumahdollisuuksista.  Metsäammattilaisten 
asenne suojeluun oli samankaltainen metsänomistajien kanssa. Metsänhoitoyhdistykset ja 
puutavaran ostajat veivät hanketta eteenpäin yleisneuvonnalla ja ohjasivat ottamaan yhteyttä 
projektityöntekijään. 
 
Projektin saama julkisuus on lisännyt vapaaehtoisen metsiensuojelun halukkuutta ja suojelun 
hyväksyttävyyttä vaihtoehtoisena metsänkäyttömuotona.  Sekä ympäristö- että 
metsäkeskukseen tulee yhteydenottoja maanomistajilta, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista 
suojeluratkaisuista.  Esimerkiksi vuonna 2005 METSO-rahoituksella ostettiin Pohjois-
Pohjanmaan alueella 1370 ha suojeluohjelmien ulkopuolisia kohteita (vrt. vanhojen metsien 
suojeluohjelman pinta-ala Pohjois-Pohjanmaalla on 47 200 ha), vaikka mahdollisuutta ei 
erityisesti ole markkinoitu.  Myös vuonna 2006 on tullut lukuisia yhteydenottoja 
metsänomistajilta kiinnostuksesta vapaaehtoiseen suojeluun.  Hankkeessa tuli vaikutelma, 
että lisäämällä vapaaehtoisen suojelun markkinointia, voitaisiin lisätä merkittävästi 
vapaaehtoista suojelua muualla. 
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4.9 Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 
 
Hankkeen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset jäänevät melko pieniksi. Merkittävin 
sosiaalinen vaikutus lienee Haukiputaan Halosenniemen alueen säilyminen luonnontilaisena ja 
virkistyskäyttöön sopivana: alue on merkittävä lähivirkistysalue Halosenniemen kyläläisille ja 
alueella sijaitsevalle Parasta Lapsille ry:n leirikeskukselle.  Hanhikiven alue on merkittävä 
virkistysalue lintuharrastajille ja metsästäjille. Sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia käsitellään 
laajemmin tutkijoiden raportissa.  
 
4.10  Hankkeen hallinnointi ja budjetti 
 
Koko projektin hallinnoinnista vastasi metsäkeskus. Ympäristökeskus vastasi kuitenkin 
itsenäisesti ympäristöministeriöstä käyttöönsä saatujen varojen hallinnoinnista ja 
raportoinnista.  
 
Projektin toiminnasta päätti muodollisesti ohjausryhmä: käytännössä projektia koskevat 
päätökset tehtiin kuitenkin projektiryhmässä ja tarvittaessa hyväksytettiin maa- ja 
metsätalousministeriössä. Ympäristöministeriö ei ottanut kantaa hankkeen toteutukseen.  
Hankkeen hallinnointi pyrittiin pitämään mahdollisimman kevyenä ja tässä onnistuttiinkin.  
Merkittävin työn lisäys suunniteltuun nähden aiheutui eri tutkijoiden tekemästä projektin 
seurannasta ja erilaisista valtakunnallisista tapahtumista ja seminaareista. Näihin ei hankkeen 
suunnitelmassa ja budjetissa oltu varauduttu riittävästi.  
 
Hankkeessa olisi saanut olla yksinkertaisempi organisaatio. Hankesuunnitelman mukainen 
laajapohjainen alueellinen yhteistoimintaverkosto ei sellaisenaan toteutunut ja sen rooli 
korvattiin yhteydenpidolla sidosryhmiin, mm. alueelliseen metsäneuvostoon. Hankkeen 
resurssit eivät riittäneen kovin laajapohjaiseen yhteistyöhön ja mallialueiden luonne huomioon 
ottaen sellaiseen ei ollut erityistä tarvettakaan tämän  tyyppisessä projektissa. Alueilla, joissa 
on monia eri maankäyttömuotoja ja tarpeita, voi sellainen olla paikallaan. Ohjausryhmän rooli 
jäi hankkeessa vähäiseksi, toisaalta se tarjosi mahdollisuuden kertoa hankkeen etenemisestä 
virastojen ja toimijoiden päättäville henkilöille. 
 
Projektin rahoitusta pienennettiin hankkeen myöntövaiheessa haetusta 50 000 €, mutta 
projektin toimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan ollut aikaa mukauttaa pienentyneeseen  
budjettiin. Tämä  aiheutti etenkin koordinaatiovarojen niukkuutta.  
 
Mallikohteiden valinta ei pienen budjetin näkökulmasta ollut täysin onnistunut. 
Luonnonarvokauppa- ja ympäristötukisopimusten tekoon osoitetut varat osoittautuivat 
riittämättömiksi, mikä oli ennalta arvattavissa edellyttäen, että maaomistajat haluaisivat 
sopimuksia runsaasti. Tämä johtui Pyhäjoen Hanhikiven mallialueen laajuudesta. Kohde oli 
projektin varoihin nähden liiankin suuri. Haukiputaan Halosenniemen kohdalla puolestaan 
luonnonsuojelualueiden hankintaan projektissa varattu summa osoittautui riittämättömäksi: 
ostettu alue päätehakkuuikäistä merenrannikon kohteeksi poikkeuksellisen runsaspuustoista 
aluetta, jolla lisäksi oli rantatonttiarvoja. Hankkeessa saatiin lisärahoitusta 
luonnonsuojelualueiden hankintaan muista METSO-varoista merkittävä summa 160 000 €.  
Lisäksi saatiin lisärahoitusta luonnonarvokauppaan MMM:stä ja ympäristötukea maksettiin yli 
10 000 € hankkeen ulkopuoliselta metsäkeskuksen ympäristötukimomentilta.  
 

5.  Kehitysehdotuksia 
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1.  Yhteistoimintaverkostotoimintaan soveltuvat alueet ja tavoitteet tulisi määritellä tarkemmin. 
Yhteistoimintaverkostot soveltunevat parhaiten laajoille alueille, joissa alueeseen kohdistuu 
erilaisia maankäyttötavoitteita ja –paineita. Mikäli tavoitteena on vain suojelupinta-alan 
lisääminen, lienee taloudellisesti tehokkaampaa kohdistaa resurssit suoraan toimijoille. 
 
2.  Hankkeiden resurssit  tulisi olla riittävät.  
Kehitysehdotus.   
Hankkeisiin tulee antaa riittävät resurssit ja osaaminen, jos vastaavia hankkeita tehdään 
jatkossa. Nyt oli ongelmia toteuttaa hanketta oman työn ohella. Usean vuoden laajoissa 
projekteissa tulisi harkita päätoimista koordinaattoria.  
 
3.Luonnonarvokaupan hinnoitteluperiaatteet tulisi määritellä valtakunnassa yhtenäisesti.     
Tässä hankkeessa luonnonarvokaupassa ei harkinnan jälkeen päätetty kokeilla miten 
luontoarvojen (palkkioiden) hinnat olisivat muodostuneet vapaasti ilman ohjehinnastoa. 
Perusteena olivat Lounais-Suomen kokeilun tulokset.  Vaihtoehtoisesti tulisi kokeilla riittävän 
pitkää projektia, jossa hintojen annetaan muodostua markkinoilla: kolmen vuoden projekti on 
tähän liian lyhyt.   
 
Kehitysehdotus. 
Jos luonnonarvokauppaa jatketaan valtakunnassa, tulisi muodostaa yhtenäiset 
hinnoitteluperiaatteet koko valtakuntaan, jotta oikeudenmukaisuus ja kohtuus säilyisivät eri 
alueilla.  Hinnoittelun tulee perustua luontoarvoihin, ottaen huomioon alueen todellisen 
taloudellisen arvon. Normaalia kaupankäyntiä sekoittavia elementtejä pitää kuitenkin tarkkaan 
harkita. Jos halutaan maksaa maisemasta tai virkistysarvoista tms. tulisi ne korvata eri 
momentilta.  Tasapuolisuuden vaatimus sotii alkuperäistä luonnonarvokaupan ideaa vastaan, 
jossa hinta luonnonarvokaupasta syntyy metsänomistajien  esitysten pohjalta ja vapaat 
markkinat määräävät käyvän korvaustason. 
Tässä hankkeessa etenkin metsäkeskus ja metsänomistajienliitto katsoivat tärkeäksi, että 
metsänomistajien tasavertainen kohtelu toteutuu luonnonarvokaupassa eli samanlaisesta 
kohteesta samanlainen hinta. Sen tähden hankkeessa tehtiin hinnoitteluperiaatteet, jonka 
mukaan metsänomistajille arvotettiin luonnonarvokauppakohteiden hinta, josta he tarjosivat 
haluamallaan tavalla metsäviranomaiselle.  
 
4. Luonnonarvokauppa verrattuna perinteiseen suojelun toteutukseen 
Vaarana on, että luonnonarvokauppa laajetessaan vaikuttaa kielteisesti vanhojen 
suojeluohjelmien toteutukseen, joissa korvaus määritetään ns. käyvän hinnan mukaan.  
Erityisesti tämä näkyy taloudellisesti vähäarvoisilla kohteilla, kuten maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiometsissä, joissa luonnonarvokauppakorvaus voi nousta huomattavan 
korkeaksi verrattuna alueen metsätalousarvoon. Jo nyt käydään tällaista keskustelua.   
 
Luonnonarvokaupan mahdollisesti laajetessa tulisi korvauksen olla oikeantasoinen. Lisäksi 
tulisi laskea kustannuksiksi myös sopimusrekisterin ylläpito- ja seurantakustannukset  sekä 
toistuvat kiinteistöselvitys- ja neuvottelukustannukset korvausten lisäksi. Haastetta voi 
tulevaisuudessa olla myös palstojen omistusten pirstoutuminen perinnönjakojen myötä, jolloin 
neuvottelut sopimusten uusimisesta käyvät vaikeammiksi. Jos vapaaehtoinen määräaikainen 
suojelu jatkuu sen saaman laajan hyväksynnän vuoksi, tulisi verrata sen pitkän aikavälin 
kokonaiskustannuksia pysyvään suojeluun ottaen huomioon toivottu suojelun taso.  
Luonnonarvokaupassa sopimusaikojen pidentäminen 20 – 30 vuoteen olisi useimmiten 
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järkevää monimuotoisuuden säilymisen kannalta ja siihen tuntuu olevan myös jossain määrin 
halukkuutta metsänomistajilla. 
 
5. Suunnitelmallisuus vapaaehtoisessa monimuotoisuuden turvaamisessa 
 
Luonnonarvokaupan ongelmana on saada laajempia, yhtenäisiä alueita turvattua. 
Yhteistoimintaverkostohankkeissa tämä kuitenkin voi onnistua kuten onnistui tässä 
hankkeessa.  Hankkeiden toimijoiden tehtävänä on   osoittaa metsänomistajille luontoarvoja 
sisältävät alueet!     Tässä hankkeessa toteutetulla ”viranomaislähtöisellä” toiminnalla se 
onnistui suhteellisen hyvin (arvokkaat alueet rajattiin kartoille ja niistää tiedotettiin kirjeitse ja 
tiedotustilaisuuksissa metsänomistajille). Viranomaisten roolia ja mahdollisuuksia tulisi vielä 
pohtia. Myös pienialaisten/yhden tilan kohteiden suojeluun saattaa luonnonarvokauppa olla 
toimivakin menetelmä ottaen huomioon kuitenkin tulevaisuuden maankäyttömuutosriskin: tästä 
todellisia kokemuksia saadaan vasta vuosien perästä ensimmäisten sopimusten päättyessä.   
 
6. Alueellisen yhteistyön kehittäminen 

 
Yhteistoimintaverkostossa saatuja kokemuksia voisi käyttää hyödyksi pohdittaessa METSO:n 
jatkoa: minkälainen alueellinen yhteistyömalli olisi toimiva metsien suojelun edistämisen tuki?  
Tarvitaanko alueellista yhteistyöelintä (vrt. Satakunta) vai riittävätkö eri toimijoille osoitetut 
resurssit?  Tarvitaanko alueellista metsien monimuotoisuuden strategiaa, jota eri tahot 
yhteistoiminnassa vievät eteenpäin? 
 
Liitteet 
Liite 1. Suojelun kiinnostavuus maanomistajien keskuudessa suojeluun ehdotetuilla viidellä 
mallialueella 
Liite 2. Suojelun toteutustilanne –kartta Hanhikiven Pyhäjoen mallialueelta 
Liite 3. Suojelun toteutustilanne –kartta  Halosenlahden Haukiputaan mallialueelta 
Liite 4. Selvitys hankkeen varojen käytöstä  
 
 
Lähteitä: 
Kovanen Tupuna, Niemi Juha ja Ruokanen Irmeli, 12.10.2006.  Merestä metsäksi –hankkeen 
raportti 2004-2006, keskeiset toiminnot ja tulokset Pohjois-Pohjanmaalla (pitkä versio).   
Nurminen, Hanne 10.9.2006. Merestä metsäksi yhteistoimintaverkostohankkeen sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset. Pro gradu -luonnos, Helsingin yliopisto. 
Reunanen, Pasi 2006.  Selvitys alueiden luontoarvoista,  julkaisematon  
Selander, Annikka  2006.  Från havets botten till djup skog - rapport 
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 Liite1 
 

 

 

                    
 

Taulukko. Suojelukeinojen kiinnostavuus maanomistajien keskuudessa Merestä 
metsäksi –   hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 

Taulukko.  Maanomistajien osoittama mielenkiinto suojeluun tarjotuilla mahdollisilla      
mallialueilla hehtaaria ja %:a suojeluun tarjotusta pinta-alasta Pohjois-Pohjanmaalla 

              Merestä metsäksi - hankkeessa. 
 

 

 

 

 

 

Alue Pinta-ala 

ha 

                    Suojelu 

  Kiinnostaa 

ha,           % 

 

Ei kiinnosta 

ha         % 

Hanhikivi;Pyhäjoki 420 302         71 76           18 

Sorsaletonsäikkä,Ii 40 23           58 8,3          21 

Pauhunlahti,Ii 60 46           77 2,2           4 

Halosenlahti,Haukipudas 45 44            99 1              1 

Huttulanlahti,Kuivaniemi 80 42           53 19,6       25 

Yht. 645 457  =    71  107    =  17 

 

  Suojelun  kiinnostavuus, 

 maanomistajat,  kpl 
Alue Yhteydenotot 

/kpl 

Luonnon- 

arvokauppa 

Ymp.tuk

i, metsä 

Ymp.tuki 

maatal. 

Myynti Vaihto Yksityinen 

suojelu- 

alue 

Suojelu ei 

kiinnosta 

Hanhikivi, Pyhäjoki 21 15 4 2 5 5  6 

Sorsaletonsäikkä, Ii 3 1 1  1 1  1 

Pauhunlahti, Ii 9 8   2 2  1 

Halosenlahti, Haukipudas 5 3   2   1 

Huttulanlahti, Kuivaniemi 24 13 4 1 7 6 3 10 

Yht. 62 40 9 3 17 14 4 19 
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Liite 2.  Suojelun lopullinen toteutustilanne Hanhikivi, Pyhäjoki 
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Liite 3.  Suojelun lopullinen toteutustilanne Halosenlahti, Haukipudas 

 
 



 Sivu20/20 
 

Liite 4. Selvitys hankkeen varojen käytöstä  (osin arvioita) 
 
MERESTÄ METSÄKSI, Pohjois-Pohjanmaa, hankevarojen käyttö 24.10.2006 mennessä 
        
  Kemera-varat: Luonnonarvokauppa ja ympäristötuki    
          
  2004 2005 2006 Yht.    
Myönnetty: 15 000 60 000 32 200 107 200    
          
Käytetty:         
Luonnonarvokauppa         
sopimuspalkkiot 0 65 089,70 26 958,50 92 048,20    
suunnittelu,avustaminen 0 7 762,00 3 374,50 11 136,50    
          
Ympäristötuki         
korvaukset  (arvio 2006 *) 0 1 225,99 1682,45 2908,44    
suunnittelu  ( arvio 2006 *) 0 225,00  881,86 1106,86    
         
Kaikkiaan 0 74302,69 32 897,31 107 200    
        
  Hankkeen ulkopuoliset Kemera-varat    
  2004 2005 2006 Yht.    
Käytetty:         
Ympäristötuki         
korvaukset  (arvio 2006*)                 0             0 6 718,13 6 718,13    
suunnittelu  ( arvio 2006*)                 0             0 5321,14 3521,14    
        
  Ls-lain toimenpiteet: ostot valtiolle    
  2004 2005 2006 Yht.    
Myönnetty: 0 10 000 10 000 20 000    
          
Käytetty:                 
korvaukset 0 3 390,00           0             3 390    
suunnittelu,arviointi         
        
  Hankkeen ulkopuoliset Metso-varat: ostot valtiolle    
  2004 2005 2006 Yht.    
Käytetty:         
korvaukset  163 000           163 000    
suunnittelu,arviointi         
        
  Hallinto, koordinaatio        
  2004 2005 2006 Yht.    
Myönnetty:         
Metsäkeskus 47 500 20 000 29 800 97 300    
Ympäristökeskus 15 000 12 500 10 000            37 500    
          
Käytetty:         
Metsäkeskus      30.9.2006 46 852,23 3 0691,39         29 295 106 838,62    
Ympäristökeskus   arvio 30.9.2006 3 930,10 1 3152,62 noin 13 000  noin    30 000    
* Vuoden 2006 ympäristötuen jakaantuminen hankkeen ja ulkopuolisten Kemeravarojen kesken on arvio 
 


