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AMO toimenpiteiden päivitys
Tehtävä
• AMOjen toimenpiteiden tarkastaminen vastaamaan
mahdollisimman hyvin ohjelmien loppukauden (2018-2020)
tarpeisiin.
• Tuloksena päivitettiin AMO:n priorisoidut toimenpiteet.
Työ sisälsi:
• Arvion onnistumisesta nykyhetkeen saakka
• Arvion toimintaympäristön muutoksesta
• Tulevien toimenpiteiden määrittelyn
• Osallistamisen alueilla
• Tulevien toimenpiteiden priorisoinnin metsäneuvostossa

Päivitysprosessi
• 10/2017 Metsäneuvosto perehdytetään tehtävään,
• 12/2017 Webropol-kysely metsäneuvostolle sekä
metsäohjelman valmistelu- ja toimeenpanoryhmälle
• 01/2018 AMO-vastaava teki kyselyn yhteenvedon
• 01/2018 Alueellinen Puhutaan metsästä –seminaari
Tampereella
• 01/2018 Metsäneuvosto käsitteli tuloksen ja priorisoi
teemoja ja toimenpiteitä
• 02/2018 AMO-vastaava viimeisteli työn ja lähetti vielä
kommenteille metsäneuvostolle ja alueen työ valmistui.

Toimenpiteiden päivitys
Yhteenveto
•

Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman 2016 - 2020 tavoitteena on antaa
kokonaisnäkemys alueen metsäalan tilasta ja kehittämistarpeista. Ohjelman
valmistelussa on ollut mukana suuri joukko alan toimijoita ja sidosryhmiä, joiden
odotetaan jatkossa osallistuvan ja ottavan vastuuta myös ohjelman toimeenpanosta.
Metsäneuvosto haluaa kiittää kaikkia ohjelman valmisteluun osallistuneita
aktiivisuudesta, asiantuntemuksesta ja hyvästä yhteishengestä ohjelman
laatimisessa ja päivittämisessä.

•

Ohjelmalla tuetaan taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja ekologista kestävyyttä,
alueen tasapainoista kehittymistä ja koko valtakunnan metsäsektorin menestymistä.
Ohjelman sisällössä korostuvat alueen omat kehittämistavoitteet ja toimenpiteet.
Ohjelma toimeenpanee omalta osaltaan Kansallista metsästrategiaa 2025.

•

Pirkanmaan metsäohjelman visio on: Pirkanmaan hyvin hoidetut, monimuotoiset
ja ekologisesti rikkaat talousmetsät tarjoavat työtä, hyvinvointia ja
toimeentuloa väestölle, raaka-ainetta biotaloudelle sekä suotuisan
toimintaympäristön metsäklusterille.

Toimenpiteiden päivitys

Pirkanmaan metsäneuvostolle ja metsäohjelman toimeenpanoryhmille tehdyn kyselyn yhteenveto:
(Anna arviosi asteikolla 1-5, (1= huonosti, 2=välttävästi, 3=kohtalaisesti, 4=hyvin, 5=erittäin hyvin)

1. Miten ohjelman toteutus on edennyt mielestäsi metsätalouden ja puun
jalostuksessa toimivien yritysten edistämistoimenpiteiden osalta (WOODnäkökulma)?
• Keskiarvo 3,4
2. Miten ohjelman toimeenpano on edennyt metsien muiden tuotteiden
hyödyntämisen ja yritystoiminnan edistämisen osalta (NON-WOOD –
näkökulma)?
• Keskiarvo 3,6
3. Miten ohjelman toimeenpano on edennyt mielestäsi luonnonhoidon
osalta (ENVIRONMENT-näkökulma)?
• Keskiarvo 3,4

Toimenpiteiden päivitys
• Kyselyn avulla onnistuttiin löytämään uusia ”kärkiä” ja
toimenpiteitä metsäohjelman toteutuksen loppukaudelle.
• Vastauksissa toistuivat ongelmat joihin metsäbiotaloudessa pitäisi pyrkiä hakemaan ratkaisuja:
Kasvava puunkäyttö ja monimuotoisuus, metsien hoidon
lisääminen, EU -politiikka, ilmastonmuutos, hiilensidonta, korkean
jalostusasteen yritystoiminta, digitalisaatio, sähköiset palvelut,
puurakentaminen, tiestön kunto, kunnostusojitusten vaikutus
vesistöihin, vesistövaikutusten minimointi, luonnon
hyvinvointivaikutukset ja virkistys, metsänomistajakunnan muutos
trendit, monimuotoisuus ja luonto alueidenkäytön suunnittelussa,
kaavoitus ei saisi rajoittaa liikaa metsätaloutta, miten ansainta
non-wood tuotteista saadaan syntymään, metsän muut arvot
huomioon, sertifioinnin myös FSC:n edistämistä, päättäjien
tietoisuuden lisääminen, eri intressien yhteensovittaminen

Toimenpiteiden päivitys
Lopullinen Pirkanmaan metsäneuvoston esitys uusista
kehittämisalueista metsäohjelman toteutuksen
loppukaudelle on:
WOOD:
• Alempiasteinen tieverkko, kuljetusten turvaaminen
• Julkisen puurakentamisen edistäminen
• Metsänomistajien sähköiset palvelut ja digitalisaatio
• Metsien hoitotöiden aktivointi, uudet menetelmät, viestintä,
hoitokampanjat

Toimenpiteiden päivitys
NON-WOOD:
• Kuntien virkistysmetsien kartoitus ja kehittäminen
virkistystarkoitukseen
• Metsän muut arvot, metsästysmatkailun kehittäminen
(riistavahinkojen vähentäminen)
ENVIRONMENT:
• Metso -ohjelman markkinointi toimijoiden kanssa
yhteistyössä
• Monimetsä- ja Lehtometsien havinaa -hankkeiden
toteuttaminen ja jatko
• Metsätalouden vesistökuormituksen todentaminen ja
vähentäminen
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