
Metsäalan luonnonhoitokortti – 
luonnonhoidon tietotaidon varmistaja

Metsurina, koneenkuljettajana ja suunnittelijana teet itsenäisiä ja maanomistajan 
tavoitteiden mukaisia luonnonhoitopäätöksiä muun muassa puunkorjuussa ja vesien-
suojelussa tai käsitellessäsi alueita, joilla on turvattavia arvokkaita elinympäristöjä.

Suorittamalla Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskokeen saat hyvät valmiudet 
talousmetsien luonnonhoitoon ja todistuksen pätevyydestäsi.

www.metsakeskus.fi/luonnonhoitokortti



Mikä on metsäalan luonnonhoitokortti? 

Metsäalan luonnonhoitokortti on erityisesti koneen-
kuljettajille ja metsureille sekä metsien hoidon ja 
hakkuiden suunnittelijoille räätälöity oppikokonai-
suus. Myös metsänomistajille on hyötyä opintojen 
suorittamisesta.

Metsäluonnonhoito tarkoittaa, että metsien hoi-
dossa ja hakkuissa otetaan huomioon muutkin kuin 
puuntuotannolliset tavoitteet. Esimerkiksi suojavyö-
hykkeen jättäminen vesistön lähelle tai säästöpuiden 
jättäminen ovat hyvää luonnonhoitoa.

Asiasisältö ja osaamiskokeen pisteet jakautuvat seu-
raavien painoprosenttien mukaisesti: 

Luonnonhoidon aihealue Paino %

Luonnonhoidon perusteet ja metsien 
käsittely 

 5

Luontokohteet ja niiden huomioon 
ottaminen

30

Monimuotoisuudelle tärkeät raken-
nepiirteet

30

Vesiensuojelu ja energiapuunkorjuu 20

Maisemanhoito, riistanhoito, mui-
naisjäännökset ja monikäyttö ym. 

5

Lajin tunnistus 10

Kortti myönnetään henkilökohtaisena ja se on 
voimassa toistaiseksi. Työnantajien tulee huolehtia 
täydentävän koulutuksen antamisesta.

Mihin luonnonhoitokorttia tarvitaan?

Tarvitset luonnonhoidon tietotaitoa metsänomistajan 
neuvonnassa sekä metsänhoito- ja puunkorjuutöi- 
den kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen. 
Luonnonhoitokortilla osoitat työn- tai urakanantajalle 
hallitsevasi talousmetsien luonnonhoidon perusasiat.

Monet yritykset ja yhteisöt edellyttävät kortin suorit-
tamista työntekijöiltään. Osaamisesi turvaa luonnon-
hoidon laadun työmaillasi. 

Miten luonnonhoidon kortin voi 
hankkia? 

Valmentava koulutus

Voit valmentautua osaamiskokeeseen parhaaksi katso-
mallasi tavalla: esimerkiksi opiskelemalla itsenäisesti 
tai osallistumalla valmennuskurssille. Valmentavia 
kursseja järjestävät metsäalan oppilaitokset eri puolilla 
maata. Valmentava kurssi käsittää tavallisesti lähiope-
tuspäiviä, itseopiskelutehtäviä ja oppimateriaalin.

Osaamiskoe

Luonnonhoitokortti myönnetään yksipäiväisen osaa-
miskokeen hyväksytysti suorittaneille. Suomen metsä- 
keskuksen järjestämä osaamiskoe koostuu sisä- ja 
maasto-osioista, joissa molemmissa hyväksymisen eh-
tona on saada vähintään 70 %  maksimipistemäärästä.

Kokeen sisäosiossa vastataan luonnonhoitoaiheisiin 
monivalintakysymyksiin ja maasto-osiossa tunniste-
taan luontokohteita, niiden arvokkaita ominaisuuksia 
sekä pohditaan säästöpuustoon, vesiensuojeluun ja 
energiapuunkorjuuseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi 
tunnistetaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita 
puu-, pensas- ja kasvilajeja.

Luonnonhoitokortin myöntää Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja 

www.metsakeskus.fi/luonnonhoitokortti

• luonnonhoitokortin sisältö, tavoitteet ja
oppimateriaalit

• osaamiskokeiden paikat, ajankohdat ja
vastuuhenkilöt

Metsäkeskus: 
Riikka Salomaa, p. 040 775 8253 
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi 

Riitta Raatikainen, p. 050 314 0440 
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Tapio ja metsäalan 
oppilaitokset.

http://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitokortti

