
Keski-Suomen Metsoparlamentin 
yhteistyötahot

 Metsäkeskus Keski-Suomi
Keski-Suomen Metsänomistajien Liitto ry

Keski-Suomen Liitto
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry

Keski-Suomen riistanhoitopiiri
Keski-Suomen ympäristökeskus

Metsähallitus
Metsäliitto

Suomen Metsästäjäliiton
Keski-Suomen piiri ry

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
UPM Metsä

Metsoparlamentin hankkeita 

Metsäkanalintujen pesiensuojausoppaan teko ja tiedotus 
metsäammattilaisille, metsänomistajille ja metsästäjille.
Metson soidinpaikkojen kartoitus Keski- Suomen                   
riistanhoitopiirin alueella. 
Metson soidinpaikkojen kierto muuttuvissa metsissä;      
soidinpaikka-aineiston jatkokäsittely.
Avohakkuiden pitkän aikavälin vaikutukset; 

        1980 -luvun tutkimussoitimien nykytilan kartoitus.
Tulevaisuutta metsolle -video.
Riistakolmiolaskentojen lisääminen.
Uudistetut metsometsien hoito-ohjeet.
Suomen Metsäsäätiön kohdennettu keräys metson hyväksi.
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Metsoparlamentin tavoitteita

Hankkia ja välittää oikeaa tietoa metsosta ja sen          
elinympäristöistä.
Kehittää nuorten metsien metsoystävällistä käsittelyä. 
Selvittää kuinka metsiä tulisi hoitaa, jotta metso              
asuttaisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nuoret                  
kasvatusmetsät. 
Säilyttää metso normaalin talousmetsän lajina ja            
vahvistaa sen kantoja.
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keski-suomen riistanhoitopiiri/
metsoparlamentti

Kauppakatu 19 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ

hankevastaava olli kursula
Puh. 020 7479630
Gsm 0400 243 414
Faksi 020 747 9639

Sähköposti: olli.kursula@riista.fi 

yhteistyötä

metson hyväksi

GR
AA

FIN
EN

 SU
UN

NI
TT

EL
U  /

 MA
IN

OS
VIE

ST
IN

TÄ
 HO

HK
AV

AA
RA

    
 KU

VA
T /

 PE
NT

TI V
AL

KE
AJ

ÄR
VI 

 

pä ät u k i j at



Mikä on Keski-Suomen
Metsoparlamentti?

Metsäkanalintukannat ovat taantuneet selvästi maas-
samme viime vuosikymmenien aikana. Kaikkein eniten 
on kärsinyt metso, jonka kannat ovat pienentyneet 1960-
luvulta nykypäiviin noin 60%. Syinä pidetään metsätalo-
uden aiheuttamia muutoksia elinympäristöissä ja pien-
petokantojen voimakasta kasvua. Pitkään jatkuneesta 
laskevasta trendistä huolimatta metsokantamme on 
edelleen elinvoimainen. Viime vuosina on jo tapahtunut  
myönteisiä muutoksia, jotka antavat toivoa metson pa-
remmasta tulevaisuudesta.

Metsiämme uudistettiin 1960-luvulla runsaasti laajoilla 
avohakkuilla. Nyt nämä useimmiten männylle viljellyt 
aukot ovat ensiharvennusiässä. Nuoria kasvatusmetsiä 
on metsämaan alasta lähes 40%, pelkästään Keski-
Suomen maakunnassa noin 500 000 hehtaaria. Monin 
paikoin metsot ovat ensiharvennuksen jälkeen palanneet 
vanhoille elinalueilleen. Maassamme on jo käynnissä 
valtava nuorten metsien harvennusurakka, joka oikein 
hoidettuna voi luoda runsaasti uusia metsolle sopivia 
elinympäristöjä. Nuoret metsät ovat metsolle mahdolli-
suus, jota ei pidä jättää käyttämättä.

Kuva 1. Keski-Suomessa metsotiheydet ovat huvenneet 1960-luvun puolivä-
lin runsaasta 10 yksilöstä viime vuosien 2 - 3 metsoon/km².

Kuva 2. Keski-Suomen metsissä on nuoria kasvatusmetsiä ja sitä nuorempia 
kehitysluokkia metsämaan alasta 60 % (VMI 1996). 

Keski-Suomen Metsoparlamentti 
perustettiin vuoden 2000 

lopulla Keski-Suomen
 riistanhoitopiirin toimesta.

 Tavoitteena on
 pitkäjänteisellä yhteistyöllä,

 pienin askelin edeten,
 parantaa metson

 elinmahdollisuuksia. 
Tiedon hankkiminen ja jakaminen 

helppotajuisessa muodossa 
luonnonvarojen käytöstä 

päättäville on yksi
 tärkeimmistä keinoista

 tavoitteen saavuttamiseksi. 
Keski-Suomen Metsoparlamentti

 pyrkii avoimeen yhteistyöhön 
kaikkien niiden tahojen kanssa, 

jotka ovat kiinnostuneita metson
 tulevaisuudesta metsissämme.
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Metsotiheydet Keski-Suomessa 1964 - 2005
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Laskentamenetelmä muuttui 
riistakolmilaskennaksi
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valtava nuorten metsien harvennusurakka, joka oikein 

Metsiämme uudistettiin 1960-luvulla runsaasti laajoilla 
avohakkuilla. Nyt nämä useimmiten männylle viljellyt 
aukot ovat ensiharvennusiässä. Nuoria kasvatusmetsiä 
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Metson tulevaisuus on 
           nuorissa talousmetsissä

Metsoparlamentin toiminnan
taustaa

 tulevaisuudesta metsissämme.
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Keski-Suomen metsien kehitysluokkajakauma


