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Taustaa 
 
Lehtojen merkityksestä metsäluonnon monimuotoisuudelle 
 
Lehdot ovat suomalaisen metsäluonnon helmiä. Niissä elää monimuotoisempi lajisto kuin missään muussa 
metsäisessä elinympäristössä. Lehdot ovat olleet Suomen historiassa lajiston säilymisen näkökulmasta 
kuitenkin kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa. Niitä on raivattu pelloiksi, niiden ympäristöön on 
syntynyt asutusta ja ne ovat olleet metsätalouskäytössä tuottoisimpia alueita. Jäljellä olevat lehdot kattavat 
Suomen metsäpinta-alasta enää 1-2 prosenttia. 
 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion 2018 mukaan 77 % lehtoluontotyypeistä on uhanalaisia ja 23 % 
silmälläpidettäviä. Vuoden 2019 Suomen lajien uhanalaisuusarvion mukaan metsien uhanalaisista lajeista 
elää ensisijaisesti lehdoissa noin 45 %. Näistä lajeista noin neljäsosa esiintyy vanhoissa lehtometsissä ja ¾ 
muissa lehtometsissä. Syitä uhanalaistumiselle lehtometsissä ovat mm. metsien uudistamis- ja hoitotoimet, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen ja lahopuun 
väheneminen. 
 
Lehtojen esiintyminen painottuu eteläiseen Suomeen. Etelä-Suomen metsäpinta-alasta lehtoja on 2,5 % ja 
etelärannikolla ja lounaissaaristossa jo 8 %. Lehtojen pinta-alasta 96 % on Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa 
lehtoja on hyvin vähän. Etelä-Suomessa suojeltujen lehtojen osuus on vain 3 %, mutta Pohjois-Suomessa 
suojeltujen lehtojen osuus on peräti 24 %. 
 
Lehtokeskusalueita Suomessa on kahdeksan: Etelä-Suomessa rannikolla ja sen tuntumassa sijaitseva 
hemiboreaalinen vyöhyke, Etelä-Hämeen lehtokeskus, Keski-Karjalan lehtokeskus, Pohjois-Savon 
lehtokeskus, Kainuun vaarajakson letto- ja lehtokeskus, Pohjois-Kuusamon letto- ja lehtokeskus, Lapin 
kolmion letto- ja lehtokeskus ja Kittilän letto- ja lehtokeskus. Lehtoja on pieninä alueina muuallakin 
Suomessa, mutta lehtokeskusalueilla on lajistoltaan Suomen monimuotoisimmat ja arvokkaimmat lehdot. 
 
Talousmetsälehdoissa ja suojelualueilla lajistolla uhkana yksipuolistua 
 
Sekä talousmetsälehdoissa että lehtojensuojelualueilla monimuotoisuuden köyhtyminen aiheutuu saman 
kaltaisista tekijöistä. Talousmetsissä ihmisen toiminta ja monilla suojelualueilla metsien luontaiset prosessit 
ovat lehtolajiston köyhtymisen taustalla. Tässä suuntauksessa häviäviä lajeja on tyypillisesti lajiryhmissä, 
joiden elinympäristöihin liittyy valoa ja avoimuutta, lehtipuustoa ja lehtopensaita, suuria puita ja 
lahopuustoa. 
 
Lehtojensuojelualueilla luontaiset prosessit johtavat monissa tapauksissa alueiden kuusettumiseen. Jos 
suojelualue tai lehtoluontotyyppi on perustettu turvaamaan esimerkiksi pähkinäpensaan, metsälehmuksen 
tai lehtoukonhatun esiintymistä, kuusettuminen on kaikille lajeille vahingollista. Tällöin suojelun 
alkuperäinen tarkoitus on hämärtymässä ja tietyn lajin suojelu saattaa kääntyä itseään vastaan. Jos alueella 
ei tehdä hoitotoimenpiteitä, saatetaan menettää osa suojelualueen arvokkaasta lajistosta. Tämä ei 
tietenkään tarkoita sitä, etteikö lehto voisi muuttua jollain toisella tapaa luontoarvoiltaan merkittäväksi 
kohteeksi. Kuusi ei ole lehdoissa ainoastaan haittatekijä, vaan silläkin on oma vaatelias seuralaislajistonsa.  
 
Yhtenä syynä suojelualueiden hoitojen tekemättömyyteen on ollut se, että ne ovat usein pieniä saarekkeita 
talousmetsien keskellä eikä metsänomistajalla tai metsäammattilaisella ole ollut kiinnostusta tai osaamista 
niiden hoitoon. Ne on totutusti jätetty rauhaan, koska ne on ”suojeltu”. Toisaalta ympäristöviranomaisten 
resurssit eivät ole riittäneet hoitotöiden suunnitteluun. 
 
Talousmetsissä lehtojen kehityksen suunta on saman kaltainen mutta syyt erilaisia. Talousmetsiä 
hoidettaessa monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita tai metsien rakennepiirteitä ei tunnisteta eikä 



luontoarvojen huomioon ottamiseen ole aikaa paneutua. Aktiivisten hoitotoimien seurauksena 
talousmetsälehdot muuttuvat kuusivaltaisiksi. Taimikonhoidossa, harvennuksissa ja metsän uudistamisessa 
suositaan rehevillä mailla kuusta, koska se on ollut taloudellisesti turvallisin ja tuottavin puulaji. 
Monimuotoinen metsänhoito ja monilajinen puusto turvaisivat metsien taloudellista tuottoa pitkällä 
aikavälillä ja samalla lisäisivät lajistollista monimuotoisuutta. Tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisen 
seurauksena tilanne saattaa muuttua kuusen osalta epäsuotuisaksi ja tämä tulisi ottaa huomioon jo nyt 
metsien, ja etenkin lehtometsien hoidossa. 
 
Turvatumpi tulevaisuus Suomen lehtojen uhanalaistuvalle lajistolle 
 
Kyselytutkimusten (Metsään.fi palvelun tavoitekysely, Pellervon taloustutkimus 2019 ja Suomalainen 
metsänomistaja, Luke 2020) mukaan metsänomistajilla on voimakas tahtotila hoitaa metsiään niin, että 
metsät palvelevat yhtä aikaa metsänomistajien useita eri tavoitteita, joista yksi on metsäluonnon 
monimuotoisuus. Myös metsäammattilaisilla on aikaisemmissa lehtohankkeissa saatujen kokemusten 
mukaan kykyä ja halua hoitaa lehtokohteita monimuotoisuuden ylläpidon näkökulmasta, jos heille on 
annettu siihen opastusta ja selkeät toimintaohjeet. 
 
Sekä suojelualueilla että talousmetsissä lehtojen monimuotoisen hoidon tavoitteet ovat yhteneviä: lajiston 
köyhtymisen ehkäisy ja nykyisen monimuotoisen lajiston ylläpito. Lehtokeskusalueille on tiivistynyt suuri 
määrä luonnon monimuotoisuutta, ja alueiden kytkeytyneisyys on laajempaa kuin hajanaisesti sijaitsevien 
lehtokohteiden välillä. Lehtokeskusalueilla voidaan merkittävästi lisätä lehtoalueiden luontaisesti 
monilukuisten sekä harvinaistuvien lajien elinolosuhteita. Tämä edellyttää laajamittaista koordinoitua ja 
suunnitelmallista yhteistyötä, johon Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke etsii ratkaisuja yhteistyössä 
Helmi-ohjelman kanssa.  
 
Kun lehtojen hoitoon panostetaan riittävästi sekä talousmetsissä että suojelualueilla ja vielä 
suojelemattomat arvokkaimmat lehtokohteet saadaan suojelun piiriin, niin lähes puolella Suomen 
uhanalaisista lajeista on turvatumpi tulevaisuus ja tavanomaisemmilla lehtolajeilla ei ole uhkaa joutua 
uhanalaisten listalle. 
 

Hankkeen tavoitteet 
 
Hankehaun painopisteet 
 
Hankkeen tavoitteet vastaavat METSO-ohjelman valtakunnallisen luonnonhoidon kehittämishankkeiden 
hankehaun kaikkiin painopisteisiin usealla eri tavalla: 
 
1. METSO-hankkeissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen ja 

vakiinnuttaminen 
 
Hanke tehostaa uhanalaisten lajien ja METSO-luontotyyppien turvaamista luonnonhoidon keinoin ja 
jatkojalostaa ja siirtää käytäntöön muissa hankkeissa tuotettuja toimintamalleja. Aikaisempia lehtojen 
hoidon valtakunnallisia METSO-hankkeita ovat olleet vuosina 2010-2012 toteutettu Talousmetsälehdot 
monimuotoisiksi -hanke, joka keskittyi talousmetsälehtojen hoitoon Pirkanmaalla sekä vuosina 2017-2020 
toteutettu Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hanke, joka keskittyi suojelulehtojen ja niiden lähialueiden 
hoitoon Pirkanmaalla.  
 
Näiden hankkeiden kokemusten pohjalta on johdonmukaista rakentaa laajempi valtakunnallinen hanke, 
jossa hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa saatuja kokemuksia, osaamista sekä yhteistyöverkostoa. 
Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke keskittyy eteläisen Suomen lehtokeskusten alueella sijaitsevien 
suojelualueiden ja niiden lähellä olevien talousmetsälehtojen hoitoon yhteistyössä Helmi-ohjelman kanssa. 



Helmi-ohjelmassa on tavoitteena hoitaa 600 kpl metsäisiä elinympäristöjä, joista lehdot ovat keskeisessä 
asemassa. Toimittaessa suojelualueilla ja niiden lähellä sijaitsevissa, yleensä saman metsänomistajan 
omistamissa talousmetsissä, on huomattava etu, jos kaikilla toimijoilla (ELY, SMK ja metsäalan toimijat) on 
yhteinen tavoite. 
 
Hankkeen aikana ja seurauksena syntyy laaja-alaista osaamista keskeisillä luontoarvoiltaan merkittävillä 
lehtokeskusalueilla. Lisäksi opitaan joustavia lehtojen hoidon menettelytapoja ja tiivistetään yhteistyötä eri 
organisaatioiden ja toimijoiden välillä. Hankkeen jälkeen tavoitteena on vakiinnuttaa lehtojen hoidon 
toimintamalli pysyvään käyttöön koko valtakunnan tasolla.  
  
Hankkeessa hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa tuotettua materiaalia: Talousmetsälehdot 
monimuotoisiksi-opasta (Vesanto & Ruutiainen, 2012) ja Ohjeita lehtojen hoidon suunnitteluun ja 
toteutukseen -opasta (Ruutiainen & Jussila, 2019). 
 
2. Metsäisten luontotyyppien tiedon ja luonnonhoidon taso paremmaksi 
 
Lehtoluontotyyppien luonnonhoito ja suojelu ei ole edennyt METSO-ohjelmassa riittävällä tasolla ottaen 
huomioon niiden merkityksen monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta. METSO-ohjelmassa oli 
pysyvään suojeluun saatu lehtoja vuoden 2019 lopussa 2700 ha, kun tavoite on 4000 ha (alkuperäinen tavoite 
oli 4600 ha). Ympäristötukeen on päätynyt 3000 ha lehtoja tavoitteen ollessa 14 000 ha. Lehtokohteita on 
hoidettu Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoituksella melko vähäisiä määriä.  
 
Hankkeella edistetään lehtoalueilla suojelutavoitteiden saavuttamista ja luonnonhoidon määrän ja tason 
huomattavaa nousua. METSO-ohjelmaa markkinoidaan sekä luonnonhoidon että suojelun näkökulmasta 
lehtokeskusalueilla näiden luontotyyppien maanomistajille. Metsänomistajille tarjotaan joko pysyvää tai 
määräaikaista suojelua eli ympäristötukea. Esimerkiksi monet rantametsät ovat lehtoja ja niiden suojelulla 
on huomattava lajistollinen merkitys. Metsien suojelua edistetään myös muilla elinympäristötyypeillä, aina 
kun sellainen mahdollisuus hankkeen aikana ilmenee.  
 
Hankkeessa tuotetaan tietoa luonnonhoidon ja suojelun tueksi jalopuulehtojen, pähkinäpensaslehtojen ja 
muiden lehtojen osalta. Lisäksi hanke tuottaa luonnonhoidon ja suojelun kannalta tärkeää taustatietoa siitä, 
missä luonnonhoitoon soveltuvia ja hoidosta hyötyviä lehtokohteita on ja myös laittaa hoitotoimet 
käytäntöön. Hankkeen aikana kehitetään luonnonhoidon menetelmiä, ja tarvittaessa käytetään korkean 
tason asiantuntija-apua lehtojen hoidon ongelmatilanteiden ratkaisuun. Hankkeessa kartoitetaan 
lehtojensuojelualueiden ja lehtoluontotyyppien tilaa ja hoitotarvetta Helmi-ohjelman rahoituksella. 
Hankkeessa myös koulutetaan metsäalan toimijoita (ks. viestintäsuunnitelma).  
 
3.  Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena 
 
Lehdot ovat pölyttäjähyönteisten kannalta yksi tärkeimmistä elinympäristöistä. Lehtipuustoisuuden 
turvaaminen ja runsas lehtopensaiden määrä ovat metsäpölyttäjille tärkeitä tekijöitä, jotka pitävät 
pölyttäjälajiston monimuotoisena ja runsaana lehtoalueilla. Lehdoissa tyypillisesti esiintyvistä lehtipuista 
esimerkiksi metsälehmus, vaahtera, raita ja pihlaja ovat pölyttäjien suosiossa. Eteläisimmässä Suomessa 
lehtipuulajien kirjo on vielä monimuotoisempi. Lehtopensaista mm. lehtokuusama, näsiä ja koiranheisi ovat 
tärkeitä pölyttäjille. Näiden lisäksi lukuisat kenttäkerroksen kukkivat lehtokasvit lisäävät pölyttäjien määrää 
lehdoissa.  
 
Kaikille näille kukkiville lajeille on yhteistä se, että ne ovat kasvupaikkavaatimuksiltaan vaateliaita valon 
suhteen. Hoitotoimilla voidaan varmistaa näiden lajien menestyminen, mikä tarkoittaa samalla niitä 
pölyttävien lajien menestymistä. Kukkivien lajien elinympäristöjen turvaamisen lisäksi turvataan lahopuuston 
säilymistä lehtoalueilla, mikä osaltaan turvaa pölyttäjälajiston elinolosuhteita. Hankkeen tavoitteet ovat 
hyvin yhteneväisiä metsäpölyttäjien elinolojen turvaamisen kanssa. 



4. Luonnonhoito virkistyskäyttömetsien monitavoitteisen käytön tukena 
 
Virkistyskäyttömetsät sijaitsevat usein kuntien omistamilla alueilla. Kunnat ovat hyvä yhteistyökumppani 
monimuotoisen metsänhoidon edistäjinä. Kuntien omistamat monimuotoisuuskohteet voivat kuitenkin 
jäädä ilman hoitoa esimerkiksi vastuullisen henkilön ajan puutteen vuoksi. Tässä hanke voi olla tukena, kun 
kyse on lehtometsien hoidosta. 
 
Virkistyskäyttömetsien lehtokohteisiin voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka tukevat sekä luonnon 
monimuotoisuutta että ihmisten viihtymistä. Hoidettuja kohteita voidaan käyttää opetustarkoituksessa niin 
metsäalan koulutuksissa kuin koululaistenkin opetuksessa. 
 
Hankkeen muita tavoitteita 
 
Kansallinen metsästrategia ja alueelliset metsäohjelmat 
 
Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke toteuttaa merkittävällä tavalla kansallinen metsästrategian ja 
alueellisten metsäohjelmien tavoitteita metsien monimuotoisuuden edistämisen, ilmastonmuutoksen 
torjunnan ja monitavoitteisen metsänhoidon osalta. 
 
Kansallinen metsästrategia: ”Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan sekä suojelualueita 
että talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaaminen on olennainen osa metsien kestävää 
hoitoa ja käyttöä. Lehtojen ja vanhojen metsien merkitys on uhanalaisten lajien kannalta huomattava. Koska 
suojelualueet painottuvat Pohjois-Suomeen, nykytasoa laajempaa monimuotoisuuden suojelua tarvitaan 
erityisesti maan eteläosissa.” KMS:n tavoitteena on, että ”metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 
pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja luonnon monimuotoisuudelle suotuisa tila on varmistettu vuoteen 2050 
mennessä.”   
 
Alueellisten metsäohjelmien tavoitteena on edistää metsäluonnon monimuotoisuutta maakunnan tasolla. 
Esimerkiksi Pirkanmaan AMO:ssa tavoitteena on, että ”talousmetsissä otetaan luonnon monimuotoisuus 
huomioon kaikissa metsänhoidon vaiheissa.”  Erityinen painotus on lehdoissa: ”Talousmetsälehtojen 
monimuotoinen hoito ei sulje pois taloudellisesti kannattavaa metsätaloutta, mutta luontoarvoiltaan 
erityisen merkittävien lehtojen hoito tulisi tehdä ensisijaisesti monimuotoisuuden näkökulmasta. 
Pirkanmaalla on paikoin runsaita pähkinäpensasesiintymiä ja myös metsälehmus menestyy Pirkanmaan 
korkeudella vielä hyvin. Erityisesti nämä lajit säästetään metsänhoitotöiden yhteydessä. Suurempia ja 
paremmin kytkeytyneitä lehto- ja lehtimetsäkohdekokonaisuuksia voidaan saada aikaan aktiivisen 
ennallistamisen kautta, esimerkiksi suosimalla lehtipuita ja etenkin jaloja lehtipuita lehtojen 
metsänuudistamisessa ja peltojen metsityksessä ja niiden ympärillä ja välttämällä kuusen viljelyä vastaavissa 
kohteissa. Luontoarvoiltaan merkittävien lehtojen ympärille voidaan synnyttää vahvistusvyöhykkeitä 
suosimalla haapaa, muita lehtipuita ja jaloja lehtipuita runsaina säästöpuustoina ja lähimetsien 
metsänkasvatuksessa. Ojitettuja kosteita lehtoja ja peltoheitoille kehittyneitä lehtoja ennallistetaan.” Nämä 
tavoitteet sopivat kaikkien lehtokeskusalueiden maakuntiin ja yleisesti myös muidenkin 
talousmetsäelinympäristöjen monimuotoisuuden edistämiseen. 
 
Uuden luontotiedon tuottaminen 
 
Vuonna 2020 on alkanut uusi metsävaratietojen inventointikierros, jonka aikana kartoitetaan seuraavana 
kuutena vuotena entistä tiheäpulssisemmalla laserkeilauksella lähes koko Suomen metsävarat. Tarkempi 
laserkeilausaineisto parantaa useiden monimuotoisuustunnusten, kuten latvuston erirakenteisuuden ja 
lahopuun kaukokartoitusperusteisen arviointimenetelmän kehittämisen mahdollisuuksia. Valtakunnallisesti 
kattavat, avoimet paikkatietoaineistot ja uudet tekoälyyn perustuvat mallinnusmenetelmät parantavat 
mahdollisuuksia tunnistaa potentiaalisia monimuotoisuudelle tärkeitä kohteita kustannustehokkaasti.  
 



Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke tukee paikkatietoaineistoihin perustuvien menetelmien 
kehittämistä arvokkaiden lehtokohteiden tunnistamiseksi. Hankkeessa kerättyä maastotietoa verrataan 
myöhemmin mallinnusmenetelmillä saatuihin tuloksiin. Näin saadaan ainakin lehtojen osalta erittäin 
arvokasta tietoa siitä, kuinka luotettavia mallinnusmenetelmät ovat ja miten niitä voidaan vielä kehittää.  
 
Hankkeessa tullaan käymään 150-200 maastokohteella, joista kerätään ja dokumentoidaan tiettyjä 
monimuotoisuutta ilmentäviä tunnuksia hoitosuunnittelun yhteydessä ja tallennetaan ne Aarni 
järjestelmään. Esimerkiksi lehtipuulajien erottelun näkökulmasta on tärkeää saada tietoa eri lajien 
todellisista määristä, koska ilman referenssiaineistoa ei voida tehdä mallinnuksia. Monimuotoisuudelle 
arvokkaan haavan esiintymisen selvittäminen on yksi arvokkaista tiedoista mallinnusta varten. Myös 
lahopuuston määrän selvittäminen on tärkeää. Näitä tietoja voidaan hyödyntää laajamittaisesti luontotiedon 
tuottamisessa. Samaa aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin elinympäristöjen kuin lehtojen mallinnuksissa. 
Tiedon keruu lehtokohteilta kuuluu hankkeen normaaliin suunnitteluprosessiin, joten se ei lisää hankkeessa 
tehtävän työn määrää, vaan tuo lisäarvoa hankkeessa tuotetulle tiedolle. 
 
Tiedon tuottaminen metsänhoitosuosituksia varten 
 
Hankkeesta saatuja käytännön kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää Tapio Oy:n tuottamassa ja 
ylläpitämässä digitaalisessa Metsänhoidon suosituksissa, joka tarjoaa vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja 
ratkaisuja eri tavoitteiden yhteensovittamiseen. Juuri näistä asioista hankkeessa saadaan lisätietoa lehtojen 
hoidon osalta. 
 
Hankkeen konkreettisia tavoitteita 
 
Hankkeessa on useita teemoja, joille voidaan antaa numeeriset tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen 
perustuu aikaisempien lehtohankkeiden kokemuksiin ajankäytöstä. Hankkeessa tavoitetaan lukuisa määrä 
metsänomistajia, joista osalla on hankkeeseen soveltuvia hoitokohteita. Lehtojenhoitosuunnitelmia tullaan 
todennäköisesti tekemään enemmän kuin hankkeen aikana ehditään toteuttaa, koska osa suunnitelmista 
toteutuu vasta hankkeen jälkeen. Keskeisin tavoite on saada hoidettua 120 lehtokohdetta, mikä arviolta 
tarkoittaa noin 300 hehtaaria. Hankkeessa välitetään pysyvän suojelun kohteita ELY-keskukseen 
välityssopimuksen ehtojen mukaan ja arvioidaan ympäristötukialueita metsäkeskuksen tavanomaisena 
valtionaputyönä. 
 

Mitattavissa olevia tavoitteita kpl 

Metsänomistajakontaktit 380 

Talousmetsälehtojen hoitosuunnitelmat 70 

Suojeltujen lehtojen hoitosuunnitelmat 80 

Hoidetut talousmetsälehdot 50 

Hoidetut suojelulehdot 70 

Luontotiedon referenssiaineiston tuottaminen 150 

Järjestetyt koulutustilaisuudet 9 

Viestintä   

 - Blogikirjoitukset 12 

 - Lehtijutut 9 

 - Radio/TV jutut 3 

Välitetyt pysyvän suojelun kohteet 30 

Toteutuneet ympäristötukikohteet 50 

 
 
 



Hankkeen toteutus 
 
Hankkeen painopistealueet 
 
Hanke painottuu ainakin alkuvaiheessa neljän eteläisimmän lehtokeskuksen (ks. yhteistyökumppanit) 
alueelle, mutta tarpeen vaatiessa ja rahoituksen salliessa hanketta voidaan laajentaa myös pohjoisempana 
sijaitsevien lehtokeskusten alueille. Hankkeen toiminta keskittyy pääasiassa lehtokeskusalueilla olevien 
yksityisten lehtojensuojelualueiden ja lehtoluontotyyppien ja niiden lähistöllä olevien talousmetsälehtojen 
hoitoon. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan rajatuista luontotyypeistä hankkeessa ovat jalopuumetsät ja 
pähkinäpensaslehdot. Lisäksi talousmetsien ympäristötukialueet, metsälain 10 § kohteet ja muiksi 
arvokkaiksi elinympäristöiksi luokitellut lehdot ja näiden lähimetsät ovat hankkeen hoitokohteina. Kaavojen 
suojeluvarauskohteet ja kuntien ja kaupunkien monimuotoisuuskohteet, joissa on lehtoluontotyyppejä ovat 
myös mahdollisia hoitokohteita. Lehtojen lisäksi hankkeessa voi olla mukana muitakin talousmetsien 
elinympäristöjä, kuten lehtipuuvaltaisia lehtomaisia kankaita, joiden luonnonhoito tukee lehtokeskittymien 
vaateliaan lajiston esiintymistä. 
 
Kohteiden etsintä ja valinta 
 
Hankkeessa kartoitetaan lehtokeskusalueilta potentiaaliset hoitokohteet. Kartoituksessa käytetään apuna 
Metsäkeskuksen metsävaratietojärjestelmä Aarnia. Aarnista selvitetään lehtojen osalta Syke-aineistossa 
olevien suojelualueiden ja luontotyyppien, metsälain 10 § mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja muiden 
arvokkaiden elinympäristöjen sijainti. Zonation analyysillä sekä ilmakuvien ja metsävaratiedon avulla 
selvitetään alueiden kytkeytyneisyyttä. 
 
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella ja ilmakuvia tarkastelemalla karsitaan hankkeeseen soveltumattomat 
kohteet pois. Toisaalta tuoreista metsänkäyttöilmoituksista voidaan selvittää lehtoalueet, joille on tulossa 
hakkuita ja tarjota hakkuun toteuttajalle ja metsänomistajille mahdollisuutta lehtokohteen hoidon 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 
 
ELY-keskukset toimittavat hankkeen käytettäväksi suojelualueiden rauhoituspäätökset ja vanhat hoito- ja 
käyttösuunnitelmat ja tarvittaessa tarkemman tiedon lehtojensuojelualuiden ja lehtoluontotyyppien 
lajistosta, jota saattaa esiintyä myös läheisessä talousmetsässä. Kuntien arvokkaat luontokohteet on monien 
kuntien osalta kartoitettu ja ne ovat saatavissa kunnista. 
 
Metsänomistajien aktivoiminen ja sitouttaminen lehtojen hoitoon 
 
Metsänomistajat ovat tärkeässä roolissa hankkeen onnistumisen näkökulmasta. Yhtään kohdetta ei hoideta 
ilman metsänomistajan lupaa, joten metsänomistajan tavoitteiden selvittäminen ja kuunteleminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Kokemuksen mukaan suojelualueiden hoitotöihin metsänomistajilla on halua ja 
valmiutta. Talousmetsälehtojen hoitoon sen sijaan on hieman vaikeampi löytää kohteita.  
 
Talousmetsien luonnonhoidolliset toimet keskitetään sellaisille alueille, joissa ei ole ollut voimakasta 
metsätaloudellista toimintaa ja joissa on parhaimmat edellytykset edistää monimuotoista 
metsäluonnonhoitoa. Metsänomistajille kerrotaan heidän mahdollisuuksistaan toteuttaa talousmetsiensä 
hoitoa monimuotoisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Myös METSO-ohjelman suojeluvaihtoehdot 
kerrotaan metsänomistajille. 
 
Lehtokohteiden omistajille esitellään erilaisia monimuotoisen metsänhoidon vaihtoehtoja, jotka tukevat 
lehtojen monimuotoisuuden kehittymistä metsän eri kasvuvaiheissa, mutta eivät sulje pois talousmetsien 
hyödyntämistä ja metsänomistajien omia tavoitteita. Talousmetsälehdot monimuotoisiksi -oppaassa 
esiteltyjä menetelmiä ovat esimerkiksi monimuotoisen puulajiston suosiminen taimikonhoidossa ja 



harvennuksissa, metsien uudistaminen useilla puulajeilla (etenkin jaloilla lehtipuilla), runsaan säästöpuuston 
jättäminen, pienimuotoiset uudistushakkuut, erirakenteinen metsänkasvatus ja erityiskohteiden hoito tai 
säästäminen. Lisäksi vieraslajien torjunta kuuluu hankkeen keinovalikoimaan. 
 
Kohteiden hoitotarve arvioidaan maastossa. Maastokierrokselle pyritään saamaan metsänomistaja mukaan, 
mutta aina tämä ei ole mahdollista. Usein metsänomistajalla (tai edellisellä sukupolvella) on kohteista 
tärkeää historiatietoa: miltä alue on näyttänyt vuosikymmeniä sitten; minkälaista lajistoa alueella on 
aikaisemmin ollut; onko alue ollut laidunnuskäytössä tai mitä toimenpiteitä alueella on tehty. Taustatietojen, 
metsänomistajan tavoitteiden, alueen luonnonhoidollisen tilan ja puustoarvion pohjalta tehdään 
hoitosuunnitelma, johon hoitotyöt pohjautuvat. 
 
Hoitotöiden käytännön toteutus 
 
Ennen hoitotöiden aloittamista on kohteilla useimmiten tehtävä luonnonhoidollinen leimaus. Leimauksen 
käytännön toteutus riippuu hyvin paljon hoitotarpeesta ja sen voimakkuudesta. Tämän lisäksi hoitotöiden 
toteuttajaa on ohjeistettava ennen töiden aloittamista ja valvottava töiden toteutusta. Sekä suunnittelussa 
että toteutuksessa hyödynnetään Ohjeita lehtojen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen -opasta. Kohteet 
dokumentoidaan ennen ja jälkeen hoitotöitä otetuilla valokuvilla, joita hyödynnetään mm. koulutuksissa sekä 
tarvittaessa lyhyellä kuvauksella varsinkin suojelualueiden toteutuksen tuloksesta. 
 
Hoitotöiden rahoitus 
 
Usein talousmetsien luonnonhoitotöihin ei tarvita ulkopuolista rahoitustukea, koska metsänomistaja saa 
kohteen hoitotöistä puunmyyntituloa. Suojelualueilla hoitotyöt harvoin tuottavat merkittävää taloudellista 
tulosta. Metsänomistajan kanssa käydyissä keskusteluissa selvitetään hänelle parhaiten sopivia ratkaisuja 
sekä luonnonhoidon että metsätalouden näkökulmasta. Kun hoitotöistä aiheutuu metsänomistajalle 
ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi pienpuuston raivauksesta, hakkuutähteiden keruusta ja polttamisesta 
tai puiden kaulaamisesta, toteuttajalle voidaan maksaa hoitotöistä korvausta. Siihen on eri vaihtoehtoja: 
 

- Talousmetsälehtojen hoito toteutetaan luonnonhoitohankkeen rahoituksella silloin, kun kyseessä on 
useamman tilan yhteishanke (rahoittaja SMK) 

- Talousmetsälehtojen hoito toteutetaan ympäristötukirahoituksella silloin, kun on kyse yhden tilan 
hankkeesta ja alueesta perustetaan ympäristötukialue (rahoittaja SMK) 

- Suojelualueiden hoitotyöt rahoitetaan Ympäristöministeriön hankkeelle myöntämästä Helmi-
ohjelman rahoituksesta 

- Pienimuotoiset metsänomistajan tekemät tai talkootyönä tehtävät talousmetsälehtojen hoitotyöt 
voidaan rahoittaa Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeesta 

- Pienimuotoiset hoitotyöt talousmetsälehdoissa ja suojelualueilla voidaan tehdä myös hankkeeseen 
palkattujen henkilöiden toimesta 

 
Yhteistyö Helmi-ohjelman kanssa 
 
Yksi hankkeen kantavista teemoista on Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön välinen 
yhteistyö. Hankkeella tuetaan sekä METSO-ohjelman että Helmi-ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja 
yhteistyöllä lisätään vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.  
 
Käytännön yhteistyötä tehdään Helmi-ohjelman toteutuksessa alueellisten ELY-keskusten kanssa. Hankkeen 
toimesta tehdään suojelualueille hoitosuunnittelua, hoidon ohjausta ja toteutusta. Kullekin kohteelle ja 
metsänomistajalle sopivista menettelytavoista sovitaan ELY-keskuksen, hankkeen ja metsänomistajan välillä. 
Hoitosuunnitelmien riittävästä tasosta ja suunnittelun toteutustavasta sovitaan ELY-keskusten kanssa, jotka 
myös hyväksyvät suunnitelmat. 
 



Sekä suojelu- että talousmetsälehtojen hoitosuunnitelmien teon jälkeen kohteet hoidetaan mahdollisimman 
nopeasti metsänomistajien aikataulullisia tavoitteita noudattaen. Lähekkäin sijaitsevien suojelualueiden ja 
talousmetsälehtojen hoitotyöt tehdään mahdollisuuksien mukaan samalla kertaa. Hoitotöiden käytännön 
toteuttajasta sovitaan osapuolten välillä. Metsänomistajan niin halutessa hanke voi auttaa hoitotöiden 
toteuttajan etsimisessä. Toteuttajan valintaan vaikuttavat mm. hinta, toteutuksen aikataulu ja tekijän 
ammattitaito. 
 
Lainauksia Helmi-elinympäristöohjelman projektisuunnitelmasta: 
 
”Metsäisten elinympäristöjen hoidolla Helmi-ohjelmassa tällä hallituskaudella luonnonsuojeluhallinnon 
osalta hoidetaan puustoisia elinympäristöjä, joiden luonnonarvot ovat vähentyneet esimerkiksi 
elinympäristöjen umpeutumisen seurauksena tai ihmisen toiminnan takia. Tällaisia elinympäristöjä voivat 
olla esimerkiksi lehdot ja jalopuumetsiköt. Alkuvaiheessa toimissa tullaan keskittymään kohteille, joilla on 
jokin alueen suojelua turvaava sopimus, päätös, kaavamerkintä tai muu sitoumus.” 
 
”Käytännön hoitotoimia tekevät Metsähallitus, ELY-keskukset pääasiassa ostopalveluna sekä kunnat ja 
yhteistyökumppanit. Hoitotoimet tehdään suunnitelmallisesti ja kyseessä olevan luontokohteen tärkeimpiä 
suojeluarvoja parantavasti. Toimet suunnitellaan vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi. Kokemusten kautta 
syntyvistä hyvistä käytännöistä ja vaikuttavista toimenpiteistä jaetaan tietoa muillekin toimijoille, joita voi 
hyödyntää yleisemminkin monimuotoisuuden edistämisessä.” 
 
”Tavoitteena on saada hallituskauden aikana 600 kpl luontokohdetta hoidon piiriin. Tavoitteen 
saavuttamisesta vastaavat Metsähallitus ja ELY-keskukset yhteisesti. Metsäisten elinympäristöjen hoidolla on 
yhtymäkohtia METSO-ohjelmaan. METSOssa ei ole erillismäärärahaa metsäisten elinympäristöjen hoitoon 
lukuun ottamatta luonnonhoitohankkeita.” 
 

Yhteistyökumppanit ja työnjako 
 
Hankkeen toteutuksen päävastuu on Suomen metsäkeskuksella. 
Yhteistyökumppaneina ovat eteläisillä lehtokeskusalueilla sijaitsevat ELY-
keskukset, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, 
Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen ympäristökeskus, metsäalan 
toimijat sekä kunnat ja kaupungit. 
 
 
Eteläisten lehtokeskusalueiden ELY-keskuksia ovat: 

- Hemiboreaalinen vyöhyke, Varsinais-Suomi ja Uusimaa 
- Etelä-Hämeen lehtokeskus, Häme ja Pirkanmaa 
- Keski-Karjalan lehtokeskus, Kaakkois-Suomi ja Pohjois-Karjala 
- Pohjois-Savon lehtokeskus, Pohjois-Savo 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ympäristöministeriö rahoittavat yhdessä hanketta ja hanke edistääkin 
sekä METSO-ohjelman että Helmi-ohjelman tavoitteita. Suomen metsäkeskuksen vetämän hankkeen ja ELY-
keskusten välinen Helmi-yhteistyö on pohjana kokonaisvaltaiselle alueelliselle lehtojen hoidolle. 
 
Metsähallitus on asiantuntijataho, jonka kanssa tehdään yhteistyötä hoitotöiden suunnittelussa ja käytännön 
toteutuksessa. Metsähallitus tekee yksityisten ja valtion suojelualueiden hoitosuunnitelmia, joita voidaan 
toteuttaa samanaikaisesti hankkeessa toteutettavien yksityisten talousmetsälehtojen hoitotöiden kanssa. 
 



Suomen ympäristökeskukselta pyydetään tarvittaessa asiantuntija-apua lehtojenhoidon koulutuksiin ja 
lajistokysymyksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi Metsähallitus, ELY-keskukset ja Ympäristöministeriö voivat 
osallistua yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa hankkeessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 
 
Kuntien omistamissa metsissä on kaavojen suojeluvarauskohteita ja kuntien omia monimuotoisuuskohteita, 
joiden hoitoa hankkeilla voidaan tukea. Kuntien omistuksessa on suuria pinta-aloja taajamien lähettyvillä 
olevia metsiä, joilla on maisemallista merkitystä ja joita voidaan käyttää opetustarkoitukseen. 
 
Metsäalan toimijat tekevät hankkeessa käytännön hoitotöitä. Näitä palvelun tuottajia ovat metsäyhtiöt, 
metsänhoitoyhdistykset ja yksityiset metsäpalveluyrittäjät. Heillä on tarvittava kalusto ja työvoima 
hoitotöiden toteuttamiseen kustannustehokkaasti. Yhteistyö toimijoiden kanssa on hankkeessa ensiarvoisen 
tärkeää, koska ilman sitä kohteet eivät tule hoidetuksi. Hoitotöitä voivat toteuttaa pienimuotoisesti myös 
erilaiset talkooporukat, joille voidaan maksaa tehdystä työstä kohtuullinen korvaus. Myös metsänomistajat 
voivat toteuttaa omien metsiensä hoitotöitä korvausta vastaan tai ilman korvausta. 
 
Hankkeen sisäinen työnjako 
 
Hankkeelle valitaan projektipäällikkö ja alueelliset hankeneuvojat eri lehtokeskusalueiden maakuntiin. 
Alueellisella hankeneuvojalla on hyvä olla paikallistuntemusta alueidensa luonnosta ja sen erityispiirteistä 
sekä paikallisista metsäalan toimijoista ja muista yhteistyökumppaneista. 
 
Projektipäällikkö koordinoi hanketta, vastaa hankkeen neuvojien kouluttamisesta ja ulkopuolisista 
koulutuksista (tarvittaessa asiantuntija-apua käyttäen). Hän seuraa hankkeen budjettia ja tavoitteiden 
toteutumista, tekee rahoitukseen liittyvät hakemukset ja raportoi hankkeesta rahoittajalle. Hän vastaa 
hankkeen valtakunnallisesta yhteydenpidosta sidosryhmiin, on päävastuullinen hankkeen valtakunnallisesta 
viestinnästä sekä tekee tarvittaessa myös lehtojen hoidon suunnittelua ja opastaa ja valvoo hoidon 
toteutusta. Kokonaisuudessaan hän edistää METSO- ja Helmi-ohjelmien tavoitteiden saavuttamista. 
 
Hankeneuvojat etsivät alueeltaan hoitoon soveltuvia lehtokohteita, tiedottavat asiasta metsänomistajille ja 
sopivat hoitotöiden toteutuksesta. He vastaavat lehtoalueiden hoidon suunnittelusta ja hoidon käytännön 
toteutuksesta, edistävät METSO-ohjelman suojelutavoitteita ja luonnonhoidon tavoitteita ja pitävät yhteyttä 
paikallisiin yhteistyökumppaneihin. He vastaavat alueellisesta viestinnästä ja osallistuvat tarvittaessa 
valtakunnalliseen viestintään. Rannikon hemiboreaalisella vyöhykkeellä toimivan neuvojan on 
asiakaspalvelun näkökulmasta hyvä hallita myös ruotsin kieltä. Hankeneuvojia valitaan hankkeelle 1-3. 
 

Viestintä- ja koulutussuunnitelma 
 
Valtakunnallisessa hankkeessa viestintä on keskeisessä asemassa. Viestinnän tavoitteena on tehdä yleisesti 
tunnetuksi lehtojen merkitystä monimuotoisuuden näkökulmasta sekä tuottaa tietoa lehtojen hoidon eri 
menetelmistä. Viestintää tehdään monikanavaisesti ja näkyvyyttä ja vuorovaikutusta haetaan aktiivisesti eri 
viestintävälineissä. 
 
Hanketta ja sen etenemistä esitellään Metsäkeskuksen nettisivuilla. Instagramia hyödynnetään 
opetustarkoituksessa kuvien ja videoiden välittämiseen ja vuorovaikutuksen luomiseen. Twitteriä käytetään 
nopeaan tiedon välitykseen ja vuorovaikutukseen, ja se tehdään hankkeessa työskentelevien omilla Twitter 
tileillä. Hankkeessa tuotetaan blogitekstejä, joissa nostetaan esiin mm. lehtojen hoidon ja suojelun 
merkitystä. Tekstejä julkaistaan mm. Metsään-lehden blogissa, muiden organisaatioiden blogeissa 
vieraskirjoituksina ja Metsonpolku -sivustolla.  
 
Perinteisen tiedottamisen menetelmillä hanke pyrkii olemaan esillä vähintään maakunnallisella tasolla sekä 
radiossa, televisiossa että lehdissä. Valtakunnallisella tasolla tavoitteena on saada läpi lehtijuttuja metsäalan 



ammattilehtiin (esim. Metsälehti, metsäalan toimijoiden lehdet) ja luontolehtiin (esim. Suomen Luonto ja 
Luonnonsuojelija). 
 
Hankkeessa järjestetään lehtojen hoidon koulutusta sisäisesti hankkeeseen palkatuille henkilöille, millä 
varmistetaan hankkeen toteutuksen korkea taso. Painopiste on kuitenkin ulkoisessa koulutuksessa ja 
neuvonnassa, jota tarjotaan mm. lehtojen hoidon suunnittelijoille ja toteuttajille, metsäammattilaisille ja 
metsänomistajille. 
 
Koulutusta järjestetään webinaariluentoina ja tarvittaessa maakuntakohtaisilla retkeilyillä hoitokohteille. 
Hankkeessa tai aikaisemmissa METSO-hankkeissa hoidettuja kohteita voidaan käyttää monimuotoisen 
metsänhoidon koulutuskohteina. Esitysdiat julkaistaan Metsäkeskuksen käyttämässä verkkopalvelussa ja 
videot Metsäkeskuksen YouTube-tilillä, joilla on hyvä hakukonelöydettävyys. Tämä lisää materiaalien 
hyödynnettävyyttä ja avoimuutta. Kouluttajiksi kutsutaan tarvittaessa myös hankkeen ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Opetusmateriaali jää kaikkien hyödynnettäväksi ja se käännetään myös ruotsiksi. Koulutuksia 
ja koulutusmateriaalia voivat hyödyntää jatkossa myös metsäalan oppilaitokset ja opiskelijat. 
 

Työvoiman tarve, ajankäyttö, aikataulu, rahoitus ja vastuut 
 
Työvoiman tarve 
 
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja maakunnallinen hankeneuvoja(t). Projektipäällikkö voi osallistua 
myös hankeneuvojan toimenkuvan mukaisiin tehtäviin eri lehtokeskusalueilla, jolloin hänen työpanoksensa 
on hankkeen aikana enemmän kuin taulukossa ilmoitettu 1,5 vuotta eli arviolta 2-2,5 vuotta. Hankkeessa 
käytetään tarvittaessa apuna Metsäkeskuksen viestinnän ja koulutuksen asiantuntijoita. 
 
Työvoiman tarvetta eri alueiden välillä arvioidaan hankkeen edetessä. Hankkeen toisena vuonna arvioidaan, 
onko hankealuetta tarpeen laajentaa miltään osin pohjoisempien lehtokeskusten alueille. Arvio työvoiman 
tarpeesta koko hankkeen aikana on viisi henkilötyövuotta. Taulukossa projektipäällikön ja hankeneuvojien 
ajankäytön jakautuminen lehtokeskusalueittain ilmoitettuna henkilötyövuosina: 
 

Toimenkuva htv 

Projektipäällikkö, koko hankealue 1,5 

Hankeneuvoja(t), Hemiboreaalinen vyöhyke 1,5 

- Etelä-Hämeen lehtokeskus 1,0 

- Keski-Karjalan lehtokeskus 0,5 

- Pohjois-Savon lehtokeskus 0,5 

Työvoiman tarve yhteensä 5,0 

 
Rahoitus 
 
Hanketta rahoittavat sekä Maa- ja metsätalousministeriö että Ympäristöministeriö. Hankkeen vuosittaisissa 
kustannuksissa saattaa olla pientä vaihtelua esimerkiksi matkakulujen osalta, mikä johtuu työaikataulun 
rytmityksestä ja hankkeelle valittujen henkilöiden sijaintipaikasta. Hankkeeseen on varattu pieni summa 
sellaisten hoitotöiden korvaamiseen, joita ei voida millään muulla rahoitusinstrumentilla helposti korvata. 
Lisäksi on varaus ostopalveluihin, esimerkiksi asiantuntija-avun käyttöön koulutuksissa. Jos nämä summat 
jäävät käyttämättä, ne ovat käytettävissä hankkeen muihin kuluihin. Toisaalta liukumaa voi olla myös toiseen 
suuntaan. 
 
 
 



Ajankäytön jakautuminen 
 
Hankkeen aikana ajankäytön painotukset saattavat vaihdella vuositasolla jonkin verran. Taulukossa 
ajankäytön jakautuminen eri tehtävien välillä ilmoitettuna kokonaisina työviikkoina: 
 

Ajankäytön jakautuminen eri tehtävien välillä 2021 2022 2023 Yhteensä 

Kohteiden valintaan liittyvät sisätyöt 10 10 7 27 

Viestintä metsänomistajille ja metsänomistajatapaamiset 12 11 10 33 

Luonnonhoitotöiden maasto- ja sisäsuunnittelu 29 30 28 87 

Hoitotöiden toteuttajien opastus ja töiden valvonta 5 8 12 25 

Hankkeen itse toteuttamat hoitotyöt 1 2 3 6 

Dokumentointi, raportointi ja rahoitushakemukset 3 3 5 11 

Koululutusmateriaalien teko ja ruotsinnokset 4 3 2 9 

Sisäinen ja ulkoinen koulutus ja niihin osallistuminen 4 2 2 8 

Viestintäsuunnitelman toteutus 3 3 3 9 

Hankepalaverit, hankeyhteistyö ja tilaisuudet 4 3 3 10 

Ajankäyttö yhteensä, viikkoa 75 75 75 225 

 
Vuoden 2021 kuukausiaikataulu 
 
Taulukossa on kuukausiaikataulu vuodelle 2021. Vuodet 2022 ja 2023 ovat aikataulullisesti saman kaltaisia. 
Hoitotöiden toteutus painottuu tulevina vuosina talvikuukausille. 
 

 
 
Hankkeen aloitus, vastuut ja seuranta 
 
Hanke aloitetaan helmikuussa 2021 hankkeen projektipäällikön ja alueellisten hankeneuvojien valinnoilla. 
Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Suomen metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen. 
Käytännön vastuu hankkeen toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta on projektipäälliköllä. Alueellisten 
tavoitteiden saavuttaminen on hankeneuvojien vastuulla. 
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Hankkeelle valitaan ohjaus- tai projektiryhmä. Ryhmään kutsutaan jäseniä yhteistyökumppaneiden 
organisaatioista. Ryhmän tehtävänä on mm. hankkeen aikainen kehittämistyö, nopea reagointi hankkeen 
ongelmatilanteisin, Helmi-yhteistyön syventäminen, asiantuntija-avun antaminen ja hankkeen tavoitteiden 
edistymisen seuranta. 
 
Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön sekä 
Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeen yhteisissä palavereissa myöhemmin sovittavien käytäntöjen 
ja tarpeen mukaan. Hankkeesta tehdään raportti Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaan 1-2 
kertaa vuodessa. 


