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1 Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 ovat maakunnallisia metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja 
työohjelmia. Ohjelmat on tehty yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Metsäohjelmien 
sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa syksyllä 2020. 

Ohjelman tausta ja tarve 

Suomen metsäkeskus (SMK) on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja metsiin perustuvien elinkeinojen edistämistä koskevia tehtäviä hoitava valtakunnallinen 
kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen 
edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien 
hoitaminen.  

Metsälain mukaan Metsäkeskus laatii alueelliset metsäohjelmat (AMO) ja seuraa niiden toteutumista. 
Ohjelman tulee sisältää metsien kestävän hoidon ja käytön yleiset tavoitteet, kestävän metsätalouden 
rahoitusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitetuille toimenpiteille ja niiden rahoittamiselle asetettavat 
tavoitteet sekä alueen metsätalouden kehittämiselle asetettavat yleiset tavoitteet.   

Uudet alueelliset metsäohjelmat edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on 
tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä 
ilmastonmuutokseen varautumiseen.  

Metsäohjelmien valmistelutyötä ohjasivat maakunnalliset metsäneuvostot, ja ne laadittiin yhteistyössä 
metsäalaa edustavien ja muiden metsien hyödyntämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Mukana työssä 
on ollut kymmeniä työryhmiä ja satoja asiantuntijoita eri puolilla Suomea. Metsäohjelmat laadittiin 14 
maakunnalle tai kahden maakunnan yhteenliittymälle maakunnallisten metsäneuvostojen toimialueiden 
mukaisesti.   

Alueellisten metsäohjelmien valmistelu onkin ollut mittava ponnistus metsien – maamme tärkeimmän 
luonnonvaran – käytön ja kokonaiskestävyyden kehittämiseksi. 
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2 Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuuskuvat 

Keväällä 2019 päivitetyn Kansallisen metsästrategian visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan 
hyvinvoinnin lähde”. 

Sen strategiset päämäärät ovat:  

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille. 

2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat. 

3. Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä sekä 
monipuolisessa käytössä. 

Päivitetty Kansallinen metsästrategia ottaa huomioon ajantasaiset Agenda 2030:n kestävän kehityksen 
tavoitteet, ja se sisältää myös ajantasaiset metsien käyttöön liittyvien kansallisten periaatepäätösten ja 
strategioiden, kuten biotalous-, ilmasto-, energia- ja monimuotoisuusstrategian linjaukset. Se on myös 
hallitusohjelman sisällön mukainen. 

 

Kuva 1: Kansallisen metsästrategian linkittyminen muihin strategioihin 

Kansallisen metsästrategian mukaan meneillään olevat globaalit muutokset muuttavat merkittävästi 
metsäalan toimintaympäristöä. Globaaleja muutostekijöitä ovat maailmantalouden painopisteiden 
muutokset, luonnonvarojen niukkeneminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, 
energian kysynnän kasvu erityisesti kehittyvissä maissa sekä teknologian nopea kehitys ja digitalisaatio. 
Erityisesti ilmastonmuutoksen huomioiminen on noussut laajaan keskusteluun mediassa. Miten ilmaston-
muutokseen sopeudutaan ja miten sitä torjutaan eri elämänaloilla? Suuren huomion kohteena on ollut 
metsien käyttö, niiden hiilinielut ja hiilivarastot. 
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Kuva 2: Kansalliseen metsästrategiaan vaikuttavat trendit  

Toimintaympäristön muutokset korostavat tarvetta vahvistaa kestävyyden kokonaisvaltaista turvaamista ja 
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmien yhteensovittamista 
metsäalalla ja alueellisissa metsäohjelmissa. Niiden laatimisessa on laajennettu näkökulmaa metsien 
metsätalouskäytöstä myös metsien muuhun hyödyntämiseen sekä ympäristön ja monimuotoisuuden 
turvaamiseen. 

Alueellisten metsäohjelmien tilannekuvat, tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty Kansallisen metsä-
strategian hankesalkun mukaisesti. Hankesalkun ja samalla alueellisten metsäohjelmien teemoja ovat: 

 Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava teema) 

 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava teema) 

 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito 

 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus 

 Ilmastokestävä metsätalous 

 Metsätiet ja metsien saavutettavuus 

 Uudet puupohjaiset tuotteet 

 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut 

 Osaaminen ja koulutus 

 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen 

Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä alueen hankekumppaneiden kanssa. 
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3 Kestävää hyvinvointia Etelä-Savon metsistä  

Metsät ja metsiin perustuvat elinkeinot ovat Etelä-Savossa poikkeuksellisen tärkeä taloudellisen 
hyvinvoinnin lähde. Maakunnan metsistä saatavat hakkuutulot ovat maan suurimmat, ja 
hakkuumahdollisuuksia halutaan hyödyntää jatkossakin aktiivisesti. Siksi metsien elinvoimaa, kasvua sekä 
metsätalouden kannattavuutta tulee edistää metsien hyvällä hoidolla. Avainasemassa ovat yksityiset 
metsänomistajat, jotka omistavat 76 prosenttia Etelä-Savon metsistä.  

Etelä-Savon teollisuuden työntekijöistä 28 prosenttia työskentelee metsäteollisuudessa. Yli 40 prosenttia 
maakunnan kokonaisenergiasta ja pääosa kaukolämmöstä saadaan puusta. Fossiilisia raaka- ja polttoaineita 
korvaavat tuotteet ovat samalla ilmastoteko. Myös metsiin liittyvät palvelut ja erikoistunut osaaminen 
tarjoavat toimeentuloa monille. Maakunnassamme jalostettavan puun määrää ja jalostusastetta halutaan 
edelleen lisätä muun muassa edistämällä puurakentamista. 

Metsien käytössä tulee taloudellisen kestävyyden rinnalla huolehtia toiminnan ekologisesta, sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta kestävyydestä. Erityisesti puhtaat vedet ovat Etelä-Savon luonnonrikkaus ja vetovoimatekijä. 
Siksi metsätalouden vesiensuojelua ja rantametsien hoitoa kehitetään edelleen. Metsäluonnon 
monimuotoisuutta vaalimme sekä talousmetsissä että vapaaehtoista suojelua edistämällä. 

Tavoitteet ja käyttömuodot monipuolistuvat  

Metsien tarjoamia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää entistä monipuolisemmin ja eri käyttömuotojen 
tarpeita yhteen sovittaen. Metsänomistajien, toimijoiden ja eri toimialojen yhteistyön tiivistäminen ovat 
avaintekijöitä luontomatkailun ja luonnontuotealan toimintaedellytyksiä kehitettäessä. 

Yhä useampi metsänomistaja asuu kaupungissa, usein maakunnan ulkopuolella. Metsänomistajakunnan 
arvot, tavoitteet ja tarpeet vaihtelevat, mikä tulee huomioida palveluiden kehittämisessä. Entistä 
laajemmalle levittäytynyt metsänomistajien verkko on haaste, mutta myös vahvuus metsätalouden 
toimintaedellytyksistä huolehdittaessa.  

Metsien hoidosta ja käytöstä käytävän keskustelun tulee olla avointa ja osapuolia arvostavaa. Positiivinen 
viestintä on avainasemassa metsäalan vetovoiman turvaamisessa. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten 
monipuolisen metsäsuhteen synnyttäminen. Yrittäjyyden arvostus, kannustaminen sekä yrittäjien 
yhteistyön tukeminen ovat olennaisia keinoja metsien monipuolista käyttöä edistettäessä.  

Metsäohjelma syntyy ja toteutuu yhteistyössä 

Etelä-Savon alueellinen metsäohjelma 2021–2025 on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnallisen 
metsäneuvoston ohjauksessa. Ohjelma kytkeytyy maakuntastrategian kärkiin Metsä, Vesi ja Ruoka ja sen 
toimenpiteet nousevat maakunnan omista tarpeista sekä Kansallisen metsästrategian linjauksista.  

Ohjelmaa myös toteutetaan yhdessä; jokainen toimija ja metsänomistaja omalla panoksellaan. Alueelliset 
metsäneuvostot edistävät ja seuraavat ohjelmien toimeenpanoa ja tarkistavat tarvittaessa ohjelmien 
sisältöä ohjelmakauden aikana.  
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4 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito 

Mihin tähtäämme? 

 Etelä-Savon metsävaroja hyödynnetään aktiivisesti ja kestävällä tavalla.  

 Metsiä hoidetaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.   

 Metsien kasvu, hiilensidonta ja elinvoimaisuus lisääntyvät.   

 Metsien käsittelyssä huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen, 
vesiensuojeluun, maisemaan ja metsien monikäyttöön.  

 Metsien tila- ja omistusrakenne tukee kannattavan metsätalouden harjoittamista. 

 Paikkatietoa ja viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti. 

Mistä ponnistamme? 

Etelä-Savossa on metsätalousmaata 1 248 000 hehtaaria. Yksityisluontoiset tahot omistavat siitä 76 
prosenttia. Osakeyhtiöiden omistuksessa on 12 prosenttia ja valtion omistuksessa 6 prosenttia 
metsätalousmaasta. Muiden omistajatahojen osuus on 6 prosenttia (kunnat, seurakunnat, osuuskunnat, 
kommandiittiyhtiöt ja säätiöt ym.). 

Etelä-Savon metsien puuvarat ovat kasvaneet liki puolitoistakertaisiksi 50 vuoden aikana. Metsien 
vuotuinen kasvu on noin 9,1 milj. m3 vuodessa. Luonnonvarakeskuksen laskema Etelä-Savon suurin 
ylläpidettävä hakkuumäärä vuosille 2016–2025 on noin 6,8 milj. m3 ainespuuta vuodessa. Viime vuosina 
Etelä-Savon metsien hakkuumahdollisuuksia on hyödynnetty täysimääräisesti. Siksi hyvä metsänhoito ja 
huolellinen toiminta ovat meillä erityisen tärkeitä metsien kasvun, monimuotoisuuden ja metsän muiden 
käyttömuotojen turvaamiseksi.  

Taulukko 1. Teollisuuspuun kertymä ja suurin ylläpidettävä (SY) ainespuun vuotuinen hakkuumäärä Etelä-Savossa  

Teollisuuspuun 
hakkuukertymä 
1 000 m3/v 

Mäntytukki Kuusitukki Lehtitukki Tukki 
yht. 

Mäntykuitu Kuusikuitu Lehtikuitu  Kuitu 
yht. 

Kaikki 
yht. 

Toteutunut 
2015–2019 

1 348 1 870 244 3 462 1 263 1 073 1 034 3 370 6 832 

SY 2016–2025 1 864 1 804 328 3 996 1049 761 997 2 807 6 803 

Lähes puolet Etelä-Savon metsistä on nuoria, alle 40-vuotiaita. Rehevät kasvupaikat ja Suomen oloissa 
edullinen ilmasto antavat kuitenkin hyvät edellytykset metsien nopealle kehitykselle ja kasvun lisäämiselle.  
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Talousmetsien kasvua ja terveyttä voidaan edistää uudistamalla vanhat metsät ajoissa. Ripeällä 
hakkuualueiden uudistamisella saadaan nopeasti aikaan vakiintunut taimikko ja vähennetään 
taimikonhoidon tarvetta. Taimikko muodostuu myös hiilinieluksi nopeammin kuin alueella, jossa 
uudistaminen viivästyy. Jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö sekä kasvupaikalle sopiva muokkaus 
varmistavat onnistumista ja lisäävät kasvua ja metsien hiilinielua ajan kuluessa. Luontaista uudistamista 
kannattaa suosia silloin, kun edellytykset siihen ovat suotuisat. 

Taulukko 2. Suurimmasta ylläpidettävästä (SY) hakkuumäärästä johdetut hakkuutavat Etelä-Savossa 

 Toteutunut 2016–2019, ha/v Suurimmasta ylläpidettävästä johdettu määrä, ha/v 

Avohakkuu 11 583 11 500 

Luontainen uudistaminen 1 182 1 800 

Ensiharvennus 11 511 (VMI-havainto n. 23 000) 22 000 

Muu harvennus 28 849 23 000 

Ylispuiden poisto 1 808 1 800 

Erikoishakkuu 481 400 

Poimintahakkuu 339 800 

Pienaukkohakkuu 54 200 

Erityishakkuut 87 100 

Kaikki yhteensä 55 896 61 600 
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Taimikonhoito ja ensiharvennukset edistävät puuston kehitystä – seurantatiedoissa on 
puutteita 

Taimikonhoidolla säädellään puulajisuhteita ja nopeutetaan kasvatettavan puuston järeytymistä. Ajoissa 
tehtynä työ on nopeampaa, edullisempaa ja erittäin kannattavaa. Sekä taimikonhoito että nuorten metsien 
hoito ja ensiharvennus lisäävät arvokkaan tukkipuun saantoa ja pitkäkestoisten puutuotteiden 
tuotantomahdollisuuksia.  

Taimikonhoitoa ja ensiharvennuksia on Etelä-Savossa tarpeen lisätä. Valtakunnan metsien 
inventointitulosten mukaan laadultaan hyvien taimikoiden ja nuorten metsien osuus maakunnassa edustaa 
kuitenkin maan kärkeä. Sekä taimikonhoitoja että ensiharvennusta on VMI-koealoilla havaittu toteutetun 
selvästi tilastoituja määriä enemmän. Metsänomistajien kokonaan omatoimisten taimikonhoitojen 
puuttuminen tilastoista sekä ensiharvennusten ja muiden harvennusten vaillinainen erottelu 
metsänkäyttöilmoituksissa vaikeuttavat tavoitteiden ja tulosten vertailua.   

Jatkuvaan kasvatukseen tähtäävät hakkuut ovat metsänkäyttöilmoitusten perusteella yleistyneet Etelä-
Savossa hitaasti. Hakkuumenetelmä on aina metsänomistajan käytettävissä, mutta jatkuva kasvatus voi olla 
hyvä vaihtoehto varsinkin soilla, rannoilla sekä kohteilla, joilla korostuvat puuntuotannon rinnalla 
metsänomistajan muut tavoitteet. 

Kasvun lisääminen ja suometsien käsittely ovat tulevien vuosien haasteita 

Etelä-Savon lähivuosien ainespuun hakkuumahdollisuuksista 15 prosenttia on turvemaiden metsissä. 
Ojitettujen turvemaiden puustosta 13 prosenttia on uudistuskypsää. Luontainen uudistaminen ja jatkuva 
kasvatus voivat onnistuessaan olla sekä kannattavuuden, vesiensuojelun että hiilitaseen kannalta edullisia 
toimintatapoja suometsissä. Kunnostusojituksiakin tarvitaan ja niiden määrä on laskenut huolestuttavan 
pieneksi. 

Lannoitukset ovat nopein tapa lisätä metsien kasvua. Turvemaille sopivalla tuhkalannoituksella voidaan 
korjata erityisesti paksuturpeisten soiden ravinteiden puutosta ja vähentää kunnostusojitustarvetta. Sekä 
terveys- että kasvatuslannoitukset ovat oikeilla kohteilla kannattavimpia metsätalouden investointeja.  

Tila- ja omistusrakenne vaikuttavat aktiivisuuteen ja kannattavuuteen 

Metsien tilarakenne ja omistusmuoto vaikuttavat oleellisesti metsätalouden kannattavuuteen ja 
aktiivisuuteen. Useimmin ongelmia metsien käytössä ja hoidossa on kuolinpesillä, joiden metsien 
hyödyntäminen edellyttää osakkaiden yksimielisyyttä. Sukupolvenvaihdokset kannattaakin toteuttaa 
elinaikana, jolloin metsä saadaan aktiivisiin käsiin luopujien ja jatkajien edut huomioiden. 

Harkinnan arvoinen vaihtoehto on tilan liittäminen yhteismetsään. Myös tilan myynti vapailla markkinoilla 
mahdollistaa muille tilakoon kasvattamisen ja tuo metsät yleensä aktiivisen hoidon ja käytön piiriin. 

Metsätalouden kannattavuutta lisäävät kannustejärjestelmät, joita uudistetaan metsäohjelmakauden 
käynnistyessä. Kannustimia on viime vuosina ollut tarjolla enemmän kuin niitä on käytetty. 
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Toimenpiteet 

1. Hyödynnämme kestävät hakkuumahdollisuudet 

a. Teemme toimivia puumarkkinoita tukevaa yhteistä viestintää. 

b. Monipuolistamme metsien käsittelymenetelmiä. 

c. Tuemme ympärivuotista puunkorjuuta paikkatiedon avulla. 

d. Tarjoamme metsänomistajille taloudellista neuvontaa ja esimerkkiaineistoja. 

2. Lisäämme metsien kasvua ja elinvoimaa 

a. Uudistamme metsät ripeästi jalostetulla hyväkasvuisella, viljelyvarmalla materiaalilla. 

b. Metsitämme joutoalueet tuottaviksi. 

c. Lisäämme terveys- ja kasvatuslannoitusten määrää. 

d. Varmistamme neuvonnalla ja hirvikantaa säätelemällä, ettei kuusta istuteta liian 
karuille kasvupaikoille. 

3. Laitamme taimikot kuntoon 

a. Kampanjoimme yhteisellä agendalla taimikonhoidon myönteisistä vaikutuksista 
puuntuotannon kannattavuuteen ja hiilensidontaan. 

b. Hyödynnämme kannustejärjestelmien tuet täysimääräisesti. 

c. Huolehdimme toteuttavan portaan ammattitaidosta ja saatavuudesta. 

4. Kehitämme metsänomistus- ja metsätilarakennetta 

a. Vauhditamme sukupolvenvaihdoksia aktiivisella, kohdistetulla tiedottamisella. 

b. Edistämme yhteismetsäomistusta sekä tilakauppaa ja samalla tilakoon kasvamista. 

c. Kehitämme neuvontaa ja palveluntarjontaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

d. Parannamme metsänomistajien ja ammattilaisten tiedon tasoa. 

5. Osallistumme ja vaikutamme aktiivisesti kaavoitusprosesseihin 

a. Ehkäisemme tarpeetonta päällekkäistä metsänkäyttöä ohjaavaa säätelyä. 

b. Edistämme joustavia menettelytapoja muun muassa maisematyölupa-asioissa. 
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Numeeriset tavoitteet 

Taulukko 3: Metsänhoidon tavoitteet Etelä-Savossa 

 Tulos 2015–2018, ha/v josta Kemera-rahoituksella Tavoite, ha/v josta Kemera-rahoituksella 

Istutus 7 054  – 10 000  – 

Kylvö 975  – 1 500  – 

Taimikon varhaishoito 4 743  4 002 9 000  5 000 

Taimikonhoito 6 969 6 034 12 000 7 000 

Nuoren metsän hoito 2 350 1 578 3 000 2 000 

Kasvatuslannoitus 1 520 – 3 000 – 

Terveyslannoitus 1 028 1 028 2 000  2 000 

Kunnostusojitus 745 484 850 600 

Joutoalueiden metsitys – – 300 300 

Muita seurattavia mittareita ovat hakkuukertymä, hakkuutavat hehtaareina, yli 50 hehtaarin suuruisten 
yksityisten metsätilojen ja yhteismetsien osuus, metsänomistajien keski-ikä, kuolinpesien metsäpinta-
alaosuus, yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto, bruttokantorahatulot sekä yksityismetsätalouden 
liiketulos.  

5 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus  

Mihin tähtäämme? 

 Vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, maisema-arvot, riista, virkistyskäyttö ja kulttuuriperintö 
huomioidaan metsien hoidossa ja käytössä yhä paremmin.  

 Metsäluonnon hoito on kiinteä osa jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäalan palveluita.  

 METSO-ohjelmaa toteutetaan sen resurssien mahdollistamassa laajuudessa.  

 Luonnonhoitohankkeita suunnataan erityisesti vesienhoidon painopistealueille sekä 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmille alueille.  



 

Alueellinen metsäohjelma, Etelä-Savo 

24.11.2020 12 (34) 

 

 

Mistä ponnistamme? 

Vedet ja rantametsät ovat Etelä-Savon rikkaus 

Etelä-Savossa on rantaviivaa noin 30 000 kilometriä. Maakunnan pinta-alasta 25 prosenttia on vesistöjä. 
Järvien tila on parempi kuin Suomessa keskimäärin. Vesistöistä 93 prosenttia on ekologiselta tilaltaan hyviä 
tai erinomaisia. Tilaltaan tyydyttäväksi luokiteltuja vesistöjä on eniten turvemaavaltaisilla alueilla 
maakunnan pohjoisosissa. Vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täydentävien toimenpideohjelmien 
tavoitteena on vesistöjen hyvä ekologinen tila ja se, ettei tila nykyisestään heikkene. 

Rantametsä on arvokas vaihettumisvyöhyke, jonka käsittelyllä on vesiensuojelun ja monimuotoisuuden 
kannalta erityinen merkitys. Vaihtelevan levyinen käsittelemätön tai varovasti käsitelty suojakaista pidättää 
ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Suojakaistoille voidaan keskittää säästöpuustoa ja kehittää 
lahopuujatkumoa. Rantametsäkuvioilla on usein myös keskimääräistä paremmat edellytykset soveltaa 
jatkuvaa kasvatusta.  

Turvemaiden rooli vesiensuojelussa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu  

Noin 19 prosenttia Etelä-Savon metsätalousmaasta on soita, joista 80 prosenttia on ojitettu. 
Luonnontilaisista soista 40 prosenttia on monimuotoisuudeltaan arvokkaita puustoisia korpisoita ja loput 
rämeitä ja avosoita.  

Turvemaiden osuus puuston kasvusta ja puustosta on lähes pinta-alaosuutta vastaava. Ojitusalueiden 
puustoista 13 prosenttia on uudistuskypsiä ja 57 prosenttia varttuneita kasvatusmetsiä. Suometsien 
elinvoimaisuudesta huolehtiminen on tärkeää sekä taloudellisesti että hiilensidonnan kannalta. Kielteisiä 
ympäristövaikutuksia voidaan vähentää: 

 Kunnostusojitusten tarveharkinnalla: runsaspuustoisilla turvemailla puuston haihdutus säätelee 
vedenpinnan tasoa, eikä ojitusta yleensä tarvita. 

 Tuhkalannoituksella, joka lisää kasvua sekä haihduntaa ja vähentää näin kunnostusojitustarvetta. 
Tuhkalannoituksella ei ole todettu kielteisiä vesistövaikutuksia. 

 Kehittämällä turvemaiden metsien hakkuu- ja uudistamismenetelmiä. Esimerkiksi jatkuvalla 
kasvatuksella voidaan soveltuvissa kohteissa vähentää kunnostusojitus- ja 
uudistamistoimenpiteiden määrää. 

Metsätalouden osuus vesistöjen kuormituksesta on aiemmin arvioitu olevan alle 10 prosenttia. Uusimpien 
tutkimustulosten perusteella osuus voi olla jopa kaksinkertainen. Erityisesti vanhojen ojitusalueiden 
ravinnekuormituksen on havaittu jatkuvan aiemmin tiedettyä suurempana. Myös ilmastonmuutos lisää 
kuormitusta: sulan maan aika pitenee ja valunnan määrä metsistä tulee kasvamaan. Etelä-Savossa tehtyä 
metsätalouden vesiensuojelun kehitystyötä sekä tutkimusta ja koulutusta onkin syytä jatkaa.  
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Monimuotoisuutta turvataan suojelualueilla sekä talousmetsien käsittelyllä 

Etelä-Savossa eri asteisesti suojeltujen metsien osuus on 5,9 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta. 
Etelä-Suomessa vastaava osuus on 4,8 ja koko maassa 12 prosenttia.  

METSO-ohjelman (vuosina 2008–2025) tavoitteena on lisätä Etelä-Savon pysyvästi suojeltua pinta-alaa 6 
418 hehtaarilla. Tavoitteesta on toteutunut yli 60 prosenttia. Ympäristötukien osalta METSO:n tavoitteesta 
(5 930 ha) on toteutunut vasta 20 prosenttia, ja nykyresursseilla on mahdollista päästä vain 40 prosentin 
toteutustasoon vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on korkea, sillä vailla ympäristötukea olevia 
metsälakikohteita on Etelä-Savon yksityismailla n. 2 500 hehtaaria.  

METSO:n lisäksi on käynnistymässä suo- ja kosteikkoelinympäristöjen suojeluun tähtäävä Helmi-ohjelma. 

Metsäluonnon monimuotoisuutta ei voida turvata pelkästään metsien suojelulla. Luonnon 
monimuotoisuus, vesiensuojelu ja virkistyskäyttöarvot tulee huomioida talousmetsien käytössä yhä 
paremmin. Etelä-Savon metsien korkea käyttöaste korostaa tarvetta metsien ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden huomioimiseen toiminnassa. 

Monimetsähankkeessa (2016–2018) on tuotettu toimintamalli ja tarkistuslista siitä, kuinka 
metsänhoitosuosituksissa kuvattuja luonnonhoidon menetelmiä voidaan toteuttaa talousmetsien 
käsittelyssä metsän eri kehitysvaiheissa. Mallin jalkauttamiseksi on käynnistetty laaja valtakunnallinen 
metsänomistajien ja toimijoiden koulutus- ja neuvontahanke.  

Metsiään koskevien päätösten tekijänä metsänomistajien rooli on talousmetsien monimuotoisuuden 
säilyttämisessä keskeinen. Metsäalan toimijoiden on kyettävä antamaan neuvoja ja vaihtoehtoja 
tavoitteiltaan yhä vaihtelevammalle metsänomistajakunnalle. 

Toimenpiteet 

1. Huomioimme rantametsät Etelä-Savon rikkautena 

a. Mallinnamme vaihtelevan levyisten suojakaistojen rajausta ja luomme taloudellisia 
vertailuja käsittelyvaihtoehdoista. 

b. Annamme käsittelysuosituksia suojakaistoille ja rantametsäkuvioille paikkatietoa 
hyödyntäen. 

c. Luomme mallileimikoita toimihenkilöiden ja urakoitsijoiden koulutusta varten. 

d. Neuvomme ja informoimme metsänomistajia käsittelyvaihtoehdoista. 
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2. Lisäämme vesiensuojeluosaamista 

a. Kiinnitämme erityishuomiota turvemaiden käsittelyyn ja sen osaamiseen: 
uudistaminen, jatkuva kasvatus, puunkorjuu, ravinnetalous, uudet 
vesiensuojelumenetelmät.  

b. Otamme vesiensuojelun paikkatietotyökalut käytännön toiminnan tueksi. Jatkamme 
toimijoiden koulutusta avainryhmänä urakoitsijat. 

c. Teemme valuma-aluetason suunnittelua ja toteutamme vesiensuojeluhankkeita 
vesiensuojelun painopistealueilla eri rahoitusmahdollisuudet hyödyntäen. 

3. Valtavirtaistamme talousmetsien luonnonhoitoa ja parannamme osaamista 

a. Otamme Monimetsä-hankkeen toimintamallit käytäntöön: Koulutamme 
metsänomistajia ja toimijoita. Lisäämme neuvontaa ja sähköisiä oppimisympäristöjä. 
Sisällytämme tarkistuslistan asiat puukauppa-asiakirjoihin. 

b. Parannamme monimuotoisuutta riistametsänhoidon keinoin. Lisäämme toimijoiden ja 
metsänomistajien neuvontaa muun muassa Metsään.fi-palvelussa julkaistun aineiston 
avulla. 

c. Selvitämme metsänomistajien suhtautumista monimuotoisuuden huomioimiseen 
(esimerkiksi opinnäytetyö). 

d. Parannamme tiedon saatavuutta uhanalaisista lajeista (Metsään.fi, Laji.fi). 

e. Kehitämme luontolaatutarkastuksia seurantajärjestelmänä. 

f. Edistämme kulotuksia. 

4. Edistämme metsäluonnon vapaaehtoista suojelua 

a. Toteutamme METSO-ohjelmaa määrärahojen puitteissa kohteiden luontolaatua 
painottaen. 

b. Toimijat osallistuvat laajasti METSO-ohjelman ja HELMI-ohjelman toimeenpanoon. 

Numeeriset tavoitteet 

Taulukko 4: METSO-ohjelman toteuttamisen tavoitteet  

METSO, Etelä-Savo Kokonaistavoite 2008–2025 Toteutettu 2008– 2019 Tavoite vuodessa 2021– 2025 

Pysyvä suojelu 6 417 ha 4 066 ha 400 ha 

Ympäristötuet 5 930 ha 1 199 ha 250 ha, 700 000 € 
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Taulukko 5: Luonnonhoitohankkeet  

Luonnonhoito, Etelä-Savo Toteutettu/2016–2019 Tavoite: kpl tai ha / v Tavoite: €/v 

Vesiensuojelu, kpl 3 kpl/v 3 kpl/v * 30 000 €/v 

Elinympäristöjen hoito, ha 4,3 ha/v 5 ha/v 10 000 €/v 

Kulotus, ha 2 ha/v 10 ha/v 30 000 €/v 

YHTEENSÄ   70 000 €/v 

*Edellyttää muita rahoituslähteitä Kemera-luonnonhoitorahoituksen lisäksi. 

Muita seurattavia mittareita ovat suojelumetsien määrä, kuolleen puun määrä ja hakkuiden luontolaadun 
tarkastustulokset.  

Taulukko 6: Kuolleen puun määrä, m3/ha 

Kuolleen puun määrä 2009–2013 2014–2018 Tavoite 2021–2025 

Etelä-Savo 4,9 m3/ha 5,7 m3/ha lisääntyy 

Etelä-Suomi 3,7 m3/ha 4,9 m3/ha  

Koko maa 5,7 m3/ha 5,9 m3/ha  

6 Ilmastokestävä metsätalous  

Mihin tähtäämme? 

 Metsien kasvu, elinvoima ja hiilensidontakyky lisääntyvät.  

 Puupohjaisilla polttoaineilla korvataan entistä enemmän turvetta ja fossiilisia polttoaineita. 

 Puupohjaisten tuotteiden merkitys hiilen varastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajana 
kasvaa. 

 Metsien terveydestä ja elinvoimaisuudesta huolehditaan. 
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 Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä toimenpiteiden muut 
ympäristövaikutukset otetaan entistä paremmin huomioon metsien käsittelyssä.  

 Tietämys ja ymmärrys metsien tarjoamista mahdollisuuksista ja metsänhoidon merkityksestä 
lisääntyvät. 

Mistä ponnistamme? 

Metsillä ja puulla on monta roolia ilmastonmuutoksessa  

Metsien hiilensidontakykyyn, hiilivarastoihin ja hiilinieluun voidaan vaikuttaa metsien käsittelyllä. 
Luonnonvarakeskus on laskenut Etelä-Savon metsien puuston ja maaperän hiilinieluksi suurimman 
ylläpidettävän hakkuumäärän mukaisilla hakkuilla 1,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. 
Mikäli hakkuut jatkuisivat vuosien 2016–2018 korkealla tasolla, hiilinielu olisi 0,8 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Hakkuumäärien ohella hiilinieluun voidaan vaikuttaa lisäämällä 
puuston kasvua. 

Etelä-Savossa tuotetusta kaukolämmöstä noin 80 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla puupolttoaineilla, millä 
on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja paikallistalouteen. Kotimaisen energiapuun kilpailukyvystä 
huolehtiminen onkin tärkeää. Käytettävä puu koostuu pääosin metsän kasvatuksen tai puun jalostuksen 
sivuvirroista (kuoret, puru, hakkuutähteet, pienpuu). Jatkossa puun merkitys korostuu edelleen turpeen 
käytön vähentyessä. Puuta käytetään merkittävästi myös pienkiinteistöjen lämmityksessä. 

Maakunnan saha-, vaneri- ja kertopuuteollisuus tuottavat hiiltä varastoivia, kierrätyskelpoisia tuotteita. Ne, 
kuten myös kuiduttavan metsäteollisuuden tuotteet, korvaavat uusiutumattomia tai luontoa muuten 
rasittavia tuotteita yhä monipuolisemmin.  

Sekä nopeavaikutteisia että pitkävaikutteisia toimia tarvitaan 

Metsien hiilensidontaan, hiilivarastoihin ja hiilitaseeseen voidaan vaikuttaa aktiivisella metsänhoidolla.  

 Nopeimmin metsien kasvua ja hiilinielua lisäävät lannoitukset (turvemaiden tuhkalannoitukset ja 
kivennäismaiden typpilannoitukset). 

 Hitaampi kasvun lisääjä on joutoalueiden metsitys, jota tarvitaan kompensoimaan rakentamisesta, 
uusista teistä ym. johtuvaa metsäpinta-alan menetystä. Potentiaalisia kohteita Etelä-Savossa on 
käytöstä poistuneilla pelloilla noin 5 000 hehtaaria ja entisillä turvetuotantoalueilla noin 1 000 
hehtaaria. 

 Käyttämällä jalostettua metsänviljelyaineistoa metsien uudistamisessa voidaan parantaa metsien 
kasvua ja terveyttä pitkällä tähtäimellä. Työssään metsänjalostukseen sekä metsäpuiden 
kasvulliseen lisäykseen painottuvan Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön ansiosta Etelä-
Savolla on mahdollisuus kehittyä jalostetun metsänviljelyaineiston käytön edelläkävijäksi. 

 Ripeä uudistaminen sekä taimikoiden ja nuorten metsien hoito edistävät ainespuuston kehittymistä 
ja järeytymistä. Mahdollisuudet korvata uusiutumattomia raaka-aineita tai valmistaa hiiltä sitovia 
tuotteita paranevat.  
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Metsien hiilivarasto ja -nielu kasvaa, jos hakkuita vähennetään. Hakkuiden voimakkaalla rajoittamisella voi 
kuitenkin olla pitkällä tähtäimellä negatiivinen vaikutus vuotuiseen hiilitaseeseen. Ikääntyvien metsien 
kasvukunto heikkenee ja tuhoriskit lisääntyvät ylitiheissä tai yli-ikäisissä metsissä. Pidentämällä metsän 
kiertoaikaa maltillisesti voidaan kuitenkin haluttaessa lisätä puuston hiilivarastoa, tukkipuun saantoa ja tätä 
kautta puutuotteisiin sitoutuvan hiilen määrää. 

Turvemaiden käsittely on avainasemassa 

Suot ovat merkittävin metsien hiilivarasto. Turpeen hiilivarastot ovat Suomessa noin kuusi kertaa 
suuremmat puuston kokonaisbiomassaan verrattuna. Turvemaiden käsittelyllä voidaan vaikuttaa 
kasvihuonekaasujen vapautumiseen. Liian tehokkaan kuivatuksen seurauksena turpeen hajoaminen ja 
hiilidioksidipäästöt kiihtyvät. Liian korkealla oleva pohjavedenpinta puolestaan lisää ilmastolle hiilidioksidia 
haitallisempia metaanipäästöjä.  

Turpeesta vapautuvia kasvihuonekaasuja voidaan vähentää: 

 Harkitsemalla ojitustarvetta tapauskohtaisesti ja välttämällä tarpeetonta kuivatusta. 

 Siirtymällä jatkuvaan kasvatukseen ja hyödyntämällä luontaisesti syntynyt taimiaines uudistamisen 
yhteydessä. 

Sekapuustot ja kasvupaikalle sopivat puulajit lisäävät metsien kestävyyttä 

Lähitulevaisuudessa suurimpia ilmaston lämpenemisestä ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisestä johtuvia 
tuhoriskejä ovat juurikäävän leviäminen, lumi- ja tuulituhot sekä kirjanpainajatuhot. Suomeen leviää myös 
uusia tuhonaiheuttajia ilmastonmuutoksen edetessä.  

Etenkin kuusen tuhoriskien ennakoidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Etelä-Savon kannalta kehitys näyttää 
huolestuttavalta, sillä maakunnan taimikoista kaksi kolmasosaa on kuusikoita. Lehtipuutaimikoita on 
niukasti.  

Tuhoriskiä voidaan pienentää suosimalla sekametsiä ja kasvupaikalle sopivia puulajeja. Männyn ja 
lehtipuiden osuutta metsänviljelyssä tulee lisätä. Taimikonhoidossa kannattaa kuusen taimikoihin jättää 
sekapuustoksi luontaisesti syntyneitä mäntyjä ja lehtipuita sekametsän aikaansaamiseksi.  

Laadukas kantokäsittely on tehokkain tapa hillitä juurikäävän leviämistä. Metsäkeskuksen suorittamien 
juurikääväntorjunnan tarkastusten mukaan hyvään torjuntatulokseen on päästy noin 80 prosentissa 
kohteista.  

Toimenpiteet 

1. Kasvatamme metsien hiilensidontaa 

a. Hyödynnämme metsän kasvua lisääviä menetelmiä tehokkaammin (lannoitukset, 
jalostetun viljelymateriaalin käyttö, nopea uudistaminen, oikea-aikainen 
metsänhoito). 
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b. Kasvatamme metsäpinta-alaa metsityksin. 

c. Edistämme metsänomistajien tietoisuutta mahdollisista 
hiilensidontakorvauskäytänteistä.  

2. Käsittelemme suometsiä ilmastokestävästi 

a. Käytämme turvemailla vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä laajemmin 
(menetelmien tarkoituksenmukaisuustarkastelut, jatkuva kasvatus, ojitusten 
tarveharkinta).  

b. Kartoitamme korkean hiilenpäästöriskin kohteet ja ohjeistamme niiden käsittelyä. 

3. Edistämme metsien terveyttä 

a. Tehostamme metsätuhojen ja tuholaiskantojen seurantaa ja tuhotiedotusta. 

b. Lisäämme puuston monipuolisuutta ja sekametsiä.  

c. Huolehdimme laadukkaasta juurikäävän torjunnasta.  

4. Lisäämme ilmastokestävän energian käyttöä  

a. Edistämme metsähakkeen saatavuutta hankinnan kilpailukykyä (korjuumenetelmät ja 
korjuuteknologia tuottavuuden lisääjänä). 

b. Varaudumme Etelä-Suomen lisääntyvään kysyntään (logistiikka, terminaalit, 
kausivaihtelu, kuljetusratkaisut, yrittäjärakenne). 

c. Vaikutamme toimintaedellytysten vakauteen (kotimaisen energiapuun kilpailukyky). 

5. Edistämme puutuotteiden hiilivaraston sekä fossiilisia raaka-aineita korvaavan käytön kasvua 

a. Edistämme puurakentamista sekä Lähipuu-tuotemerkin käyttöä ja tunnettavuutta. 

b. Kehitämme puutuoteteollisuuden osaamista ja viennin edellytyksiä. 
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Numeeriset tavoitteet 

Taulukko 7: Metsähakkeen käyttö maakunnan lämpö- ja voimalaitoksissa 

Etelä-Savo Tulos 2015– 2019, m3 Tavoite, m3 

Hakkuutähde 168 000 250 000 

Järeä runkopuu 7 000 0 

Kannot 10 000 0 

Pienpuu 225 000 300 000 

YHTEENSÄ 410 000 550 000 

Muita seurattavia mittareita ovat puuston poistuma ja kasvu sekä raakapuun kokonaiskäyttö ja käyttö 
metsäteollisuudessa. 

7 Metsätiet ja metsien saavutettavuus 

Mihin tähtäämme? 

 Toimiva yksityistieverkko edistää puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksiä, metsien 
monipuolista hyödyntämistä, pelastustehtäviä, virkistyskäyttöä, luontomatkailua sekä muuta 
maaseudun elinkeinotoimintaa.  

 Tieverkon korjausvelka vähenee ja teiden käytettävyys, palvelukyky ja säänkestävyys paranevat.  

 Tiekuntien aktiivisuus, päätöksentekokyky ja tavoitettavuus lisääntyvät.  

 Koko maakunnassa on käytettävissä toimintavarmat, nopeat, tasalaatuiset tietoliikenneyhteydet. 

Mistä ponnistamme? 

Toimiva tieverkko on perusedellytys teollisuuden puuhuollon, metsätalouden, maatalouden ja maaseudun 
muun yritystoiminnan harjoittamiselle. Hakkuissa korjattavasta puusta noin 90 prosenttia aloittaa 
matkansa yksityistien varrelta. Myös yleisten teiden huono kunto vaikeuttaa puuhuoltoa. Tieverkon tulee 
pystyä palvelemaan kuljetustarpeita ympäri vuoden. 
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Metsätiet ja muut yksityistiet palvelevat myös alueen yksityistalouksien muita kuljetuksia, loma-asutusta, 
pelastustoimintaa ja metsien hyödyntämistä virkistykseen ja luontomatkailuun. Metsäteiden ja muiden 
yksityisteiden erotteleminen onkin tarpeen vain teiden perusparannuksen rahoitusmahdollisuuksia 
selviteltäessä. 

Etelä-Savossa on yksityisteitä lähes 29 000 kilometriä. Niistä reilua kolmannesta hallinnoi tiekunta eli 
tieasioiden hoitamista varten perustettu tieosakkaiden muodostama yhteisö. Yksityistieverkon kunnosta ja 
palvelukyvystä ei ole kattavaa ja riittävää tietoa. Parempaa tietopohjaa tarvitsevat teiden käyttäjät, 
tiekunnat ja tiestön ylläpitoa edistävät organisaatiot, kuten ELY-keskus ja Metsäkeskus. 

Taulukko 8: Etelä-Savon yksityistiet (Lähde: Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri ja maastotietokanta) 

 Tiekuntia Tiekunnallisia teitä Muita teitä Yksityisteitä yhteensä 

Etelä-Savo 4 061 kpl 10 461 km 18 416 km 28 877 km 

Yksityistieverkon kuntoa uhkaavat korjausvelan lisääntyminen ja ilmastonmuutoksen voimistuminen. 
Jäätyneen maan aika lyhenee, kelirikkokaudet pitenevät ja teiden kunto rapautuu. Heikkokuntoiset sillat 
muodostavat merkittäviä pullonkauloja ja voivat rajoittaa erityisesti raskaita metsätalouden kuljetuksia 
laajalla alueella. Palveluiden tarvetta ja haasteita teiden hoidon järjestämisessä lisäävät maaseudun 
asutuksen harveneminen ja asukkaiden ikääntyminen. 

Tieverkon ohella myös riittävät tietoliikenneyhteydet ovat elintärkeitä metsätalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen kannalta. Etelä-Savossa laajakaistaverkon kattavuus on haja-asutuksen sekä loma-
asutuksen tarpeisiin nähden heikko. Valtiolta odotetaankin vahvempaa panosta laajakaistaverkon 
rakentamiseen.  

Toimenpiteet 

1. Parannamme metsä- ja yksityisteiden sekä siltojen kuntoa  

a. Vahvistamme toimija- ja yrittäjäkuntaa (koulutus, osaaminen ym.). 

b. Laadimme alueelliset yksityistieverkon yleissuunnitelmat (ml. siltojen kunto). 

c. Kehitämme tiestötiedon ajantasaisuutta (paikkatieto) ja käytön työkaluja. 

d. Hyödynnämme tehokkaammin metsäteiden ylläpidon kannustinjärjestelmää.  

2. Edistämme tiekuntien aktiivisuutta ja osaamista 

a. Helpotamme tiekuntien yhteystietojen saatavuutta. 

b. Tehostamme viestintää sekä kunnossapito- ja perusparannushankkeiden 
markkinointia. 

c. Lisäämme tiekuntien neuvontaa ja koulutusta ja edistämme tiekuntien yhdistymisiä. 

d. Edistämme ammattimaisten tieisännöintipalvelujen kasvua. 
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3. Vaikutamme yleisten teiden kuntoon sekä ajanmukaisten ja kattavien tietoliikenneyhteyksien 
aikaansaamiseen  

Numeeriset tavoitteet 

Taulukko 9: Metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen Etelä-Savossa 

 Tulos 2015–2018 josta Kemera-rahoituksella Tavoite josta Kemera-rahoituksella 

Metsäteiden 
perusparannus 

99 km 25 km 150 km 40 km 

Metsäteiden 
rakentaminen 

20 km 2 km 25 km 3 km 

8 Uudet puupohjaiset tuotteet 

Mihin tähtäämme? 

 Toimintaympäristö edistää puuta käyttävän teollisuuden toimintaedellytyksiä.  

 Maakunnassa jalostettavan ja jatkojalostettavan puun osuus hakkuumääristä lisääntyy. 

 Metsäbiomassan hyödyntämiseen sekä metsien kasvatukseen liittyvien innovaatioiden ja 
palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista tuetaan.  

 Julkinen puurakentaminen teolliseen puurakentamiseen liittyvä tuotanto lisääntyvät.  

 Metsäenergian hankinnan kustannustehokkuus ja kilpailukyky kehittyvät. 

Mistä ponnistamme? 

Etelä-Savo on vahva mekaanisen metsäteollisuuden maakunta 

Etelä-Savossa tuotetaan mekaanisia puutuotteita eli sahatavaraa, vaneria ja viilua, kertopuuta sekä näiden 
jatkojalosteita. Vaikka maakunnassa jalostetaan vain noin 40 prosenttia täällä hakatusta puumäärästä, on 
metsäteollisuuden merkitys maakunnalle suuri: teollisuuden työllisistä 28 prosenttia työskentelee täällä 
metsäteollisuuden piirissä.  

Metsäohjelman tavoitteena on nostaa maakunnassa jalostettavan puun määrää 50 prosenttiin 
hakkuumääristä ja vahvistaa näin metsäsektorin tuottamaa hyvinvointia. Hakkuutaseen perusteella 
lisäämismahdollisuuksia olisi erityisesti mäntytukin jalostuksessa. 
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Puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia raaka- ja polttoaineita. Pitkäikäiset tuotteet 
toimivat myös merkittävinä hiilivarastoina. Kotimaisesta puusta valmistetut tuotteet parantavat 
omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja alueellista hyvinvointia.  

Etelä-Savossa on viime aikoina panostettu muun muassa teollisen puurakentamisen kehittämiseen ja 
koulutukseen. Keskiössä on myös julkinen puurakentaminen, joka voi toimia merkittävänä kasvualustana ja 
referenssikohteiden tarjoajana tuotteiden ja palveluiden tuotannossa. 

Tuotamme innovaatioita ja palveluita metsäsektorille sekä koneita metsäteollisuudelle 

Etelä-Savossa ei ole sellu- tai paperitehtaita, mutta kylläkin merkittävää alaan liittyvää tuotekehitys- ja 
innovaatiotoimintaa sekä palvelutoimintaa. Savonlinnan kuitulaboratorio tarjoaa laajalle yhteistyöverkolle 
palveluita metsäbiojalostamojen prosessien teknologia- ja menetelmäkehittämiseen sekä testaukseen. 
Kehitystyö on synnyttänyt Savonlinnaan alan yritystoimintaa.  

Palveluiden merkitys korostuu metsään ja puuhun perustuvassa elinkeinotoiminnassa. Etelä-Savossa toimii 
muun muassa metsätaloudelle ja puunjalostukselle palveluita tarjoavia it-yrityksiä. Myös 
Luonnonvarakeskuksen työ metsäpuiden kasvullisen lisäämisen kehittämisessä avaa lupaavia näkymiä 
uusille tuote- ja palveluinnovaatioille.  

Etelä-Savossa toimii merkittäviä metsäklusteriin sidoksissa olevia konepajayrityksiä. Sellu- ja 
paperiteollisuuden koneita ja palveluita tuotetaan Savonlinnassa ja sahakoneita valmistetaan 
Mäntyharjussa. 

Toimenpiteet 

1. Edistämme puun käytön lisääntymistä rakentamisessa 

a. Edistämme teollista puurakentamista: kehitämme teknistä suunnitteluosaamista, 
tuote- ja palveluprosesseja, tuemme puualan yrityksiä. 

b. Panostamme kehittämiseen sekä alan koulutuksen vetovoimaan. 

 Edistämme XAMK:n puurakentamisen laboratorion toteutumista Savonlinnaan. 

c. Edistämme julkista puurakentamista hankevaikuttamisen keinoin: 

 kaavoitus, lisäkerrosrakentaminen, myös infra kuten sillat, rakenteet 

 puutuotteiden käyttö, puun muotoilu ja moderni puurakentaminen Etelä-Savon 
vetovoiman lisääjänä. 

2. Lisäämme ilmastokestävän energian käyttöä  

a. Edistämme metsähakkeen saatavuutta ja kilpailukykyistä hankintaa.  

b. Varaudumme Etelä-Suomen lisääntyvään kysyntään. 

3. Edistämme puuhun liittyvien palveluiden kehittämistä 

a. Vahvistamme Kuitulaboratoriota uusien menetelmien ja tuotteiden kehittäjänä. 
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b. Tuemme Luken Savonlinnan yksikköä puun laadun ja metsänjalostuksen tutkimuksen 
tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämisessä. 

4. Edistämme ja tuemme alan investointeja  

a. Vaikutamme tukien ym. kannustimien suuntaamiseen. 

9 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut 

palvelut  

Mihin tähtäämme? 

 Luontomatkailun, luonnontuotealan, metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja muiden 
ekosysteemipalveluiden lisäarvo kasvaa.  

 Arvoketjut tuovat metsänomistajille uusia ansaintamahdollisuuksia ja motivoivat metsien moni-
käytön huomioimiseen.  

 Luontomatkailun, luonnontuotealan sekä metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
toimintaedellytykset ja yhteistyö metsäsektorin kanssa kehittyvät.  

 Palvelualustat ja tietotuotteet helpottavat luonnontuotteiden ja muiden luontoon liittyvien 
palveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.  

Mistä ponnistamme? 

Etelä-Savossa matkailun osuus bruttokansantuotteesta (3,6 %) on selvästi koko maan keskiarvoa (2,5 %) 
suurempi. Noin neljännes kaikesta Suomessa tapahtuvasta matkailusta voidaan luokitella 
luontomatkailuksi. Puhtaitten vesien ja vaihtelevan luonnon Etelä-Savossa luonnon merkitys matkailun 
vetovoimatekijänä on merkittävämpi. 
 
Etelä-Savo on maan toiseksi vahvin mökkimaakunta. Kaksi kolmannesta alueen 50 000 vapaa-ajan asun-
nosta on maakunnan ulkopuolella asuvien omistuksessa. Heidän vaikutuksensa maakunnan yksityiseen 
kulutukseen on laskettu olevan n. 7,5 prosenttia eli 157 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Etelä-Savo on myös maatilamatkailun maakunta. Etelä-Savossa oli vuonna 2017 Suomen maakunnista 
eniten majoitustuloja ilmoittaneita tiloja (267 kpl). Myös tilojen ilmoittamat majoituksen myyntitulot (4,38 
milj. euroa) olivat maakunnista korkeimmat. 
 
Yhä useampi matkailija haluaa retkeillä ja rentoutua puhtaassa luonnossa. Vetovoimaisia kohteita ovat 
kansallispuistot, erityiset luontokohteet sekä Suomen Metsämuseo Lusto ympäristöineen. Luontomatkailun 
lisääntyminen haastaa kehittämään palveluita myös erityiskohteiden ulkopuolelle ja asutuskeskusten 
lähelle.  
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Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tulee helpottaa 

Lisääntyvää kysyntää on myös erilaisille pienimuotoisillekin ohjelmapalveluille. Niiden tuottamisessa 
voidaan usein tukeutua valmiisiin reitistöihin tai rakenteisiin. Käytettävissä olevista reitistöistä, 
luontopoluista, laavuista ym. tarvittaisiin Etelä-Savossa koostettua, helposti hyödynnettävää tietoa.  

Puhdas luonto virkistää, vähentää stressiä ja auttaa ylläpitämään henkistä ja fyysistä kuntoa. 
Lähivirkistysalueilla ja reitistöillä on merkitystä kansanterveydelle sekä kansalaisten metsäsuhteen 
syntymiselle ja säilymiselle. Reitistöjä voitaisiin hyödyntää aiempaa enemmän myös metsäisen 
informaation välittämisessä. Reitistöjen sekä palveluita tarjoavien yritysten tulisi olla helposti 
saavutettavissa. 

Entistä monipuolisempi metsien hyödyntäminen muun muassa luonnontuotteita ja palveluita tuottamalla 
kiinnostaa moniarvoistuvaa metsänomistajakuntaa. Puhtailla luonnontuotteilla on kasvavaa kysyntää 
kotimaassa sekä kansainvälisillä markkinoilla.  

Etelä-Savossa lisäpotentiaalia ja metsänomistajiin ulottuvia ansaintamahdollisuuksia on arvioitu olevan 
erityisesti villiyrteillä, puuvesillä, pakuri- ja lakkakäävällä sekä tryffelillä.  Lisäarvoa ja -markkinoita tuotteille 
on mahdollista saada luomustatuksesta, mikä edellyttää luomusertifioitujen keruualueiden pinta-alan 
kasvattamista nykyisestä 2 345 hehtaarista.  

Etelä-Savossa on yksittäisiä luonnontuotealojen kärkiyrityksiä, mutta erityisesti raaka-aineiden hankinta-
ketjut kaipaavat kehittämistä. Haasteena on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Toimialan kasvun 
turvaamiseksi tarvitaan viestintää metsänomistajille alan mahdollisuuksista sekä ansaintamalleista.  

Muita metsänomistajien tarjoamia luontoon liittyviä palveluita, ekosysteemipalveluita, voivat olla muun 
muassa monimuotoisuuden ylläpito, hiilensidonta, maisema- ja virkistyspalvelut, metsästys- ja kalastus-
palvelut sekä paikalliseen kulttuuriin liittyviä palvelut. Työtä palveluiden tuottamiseksi, ansaintamallien 
rakentamiseksi, markkinoimiseksi ja rahoittamiseksi tarvitaan. 

Toimenpiteet 

1. Edistämme verkostoitumista ja toimialojen vuoropuhelua 

a. Perustetaan toimialat ylittävä yhteistyöryhmä seuraamaan ja päivittämään AMO:n 
toimenpiteitä. 

b. Metsäala, nuoret, seurat ym. kolmas sektori mukaan palveluita tuottamaan (osa-
aikaisuus). 

2. Otamme alustat ja kanavat hallintaan 

a. Kohdetieto, tieto toimijoista, tietolähteistä ja palveluiden tarjoajista saavutettavaksi. 

b. Saatamme toimijat yhteen, edistämme kysynnän tuntemusta sekä kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamista. 

3. Parannamme osaamista 
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a. Tuotamme luonnontuotteita, luontomatkailua koskevat tutkinnon osat osaksi alaa 
koskettavia tutkintoja. 

b. Hyödynnämme moduuleja täydennyskoulutuksessa ja yrittäjien koulutuksessa. 

4. Edistämme metsäalan toimin luontomatkailun ja luonnontuotealan tavoitteita 

a. Kehitämme vaihtoehtoisia ansaintamalleja ja viestimme niistä metsänomistajille. 

b. Edistämme toiminnan sopimuksellisuutta (metsänomistaja–hyödyntäjä). 

c. Huomioimme metsämaiseman ja monikäytön mm. tuomalla myös pehmeämmät 
käsittelyvaihtoehdot riittävästi esille. 

d. Kehitämme Lustoa + Luonnonvarakeskuksen tutkimuspuistoa matkailun ja 
tiedonvälityksen kärkikohteena. 

e. Hyödynnämme reittejä, kohteita ja rakenteita metsäalan viestinnässä. 

Seurattavia mittareita ovat kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja valtion maille kohdistuvien 
eräpäivien lukumäärä. 

Taulukko 10: Kansallispuistojen ym. kävijämäärät 

Kansallispuisto tai muu 
luonnonsuojelualue 

2015 2016 2017 2018 2019 

Koloveden kansallispuisto 11400 13 800 14 800 16 800 16 800 

Linnansaaren kansallispuisto 30 000 33 100 33  000 35 000 39 400 

Repoveden kansallispuisto 140 300 148 500 172 000 134 300 129 600 

Pihlajavesi 35 000 35 000 35 000 37 000  

Punkaharjun luonnonsuojelualue ja 
tutkimusmetsä 

 132 600 137 300 148 300 151 400 153 600 

10 Osaaminen ja koulutus 

Mihin tähtäämme? 

 Opiskelu ja työskentely metsä- ja puualalla kiinnostaa, ja alalla on vetovoimaa. 

 Tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö syventyy ja turvaa osaamista sekä alan 
kehittymistä.  
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 Panostukset kannattavan metsätalouden, paikkatiedon, talousmetsien luonnonhoidon, 
vesiensuojelun, suometsänhoidon, metsätieverkoston, yrittäjyyden ja muiden 
metsänkäyttömuotojen osaamiseen ja koulutukseen tehostavat toimintaa ja parantavat toiminnan 
laatua.   

 Kehittyneet oppimisympäristöt, uudet tavat oppia sekä työssä oppiminen edistävät elinikäistä 
oppimista. 

Mistä ponnistamme? 

Etelä-Savossa järjestetään metsä- ja puualalla tutkintoon johtavaa toisen asteen koulutusta sekä 
ammattikorkeakoulutason koulutusta. 

 Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU sekä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMIedu kouluttavat 
metsäkoneenkuljettajia Mikkelissä (32 aloituspaikkaa 2020), Pieksämäellä (24 aloituspaikkaa 2020) 
sekä Savonlinnassa (16 aloituspaikkaa 2020). Mikkelissä on mahdollista opiskella myös puutavaran 
autokuljetukseen erikoistuneeksi metsäkoneenkuljettajaksi (8 aloituspaikkaa 2020). 

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) on mahdollista opiskella metsätalousinsinööriksi 
sekä päiväopetuksessa (40 aloituspaikka 2020) että monimuoto-opetuksessa (15 aloituspaikkaa 
2020). XAMK järjestää lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. 

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikössä järjestetään teollisen 
puurakentamisen insinöörin koulutusta (30 aloituspaikkaa 2020) sekä biotuotetekniikan insinöörin 
koulutusta (25 aloituspaikkaa 2020). 

  SAMiedu järjestää myös mm. puuteollisuuden perustutkintoon sekä erä- ja luonto-oppaan am-
mattitutkintoon johtavaa koulutusta. Metsätalousyrittäjän ammattitutkintoon tähtäävää 
koulutusta järjestetään eri paikkakunnilla myös maakunnan ulkopuolella.  

Täydennyskoulutusta metsäalan ammattilaisille tarjoavat varsinaisten koulutuksenjärjestäjien lisäksi useat 
tahot usein hankerahoituksen turvin. 

Etelä-Savossa suuri rooli syvällisen tiedon ja osaamisen lisäämisessä on yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
täällä toimivilla yksiköillä sekä ammattikorkeakoulun tuotekehitys- ja innovaatiotyöllä. 

 Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen yksikkö Savonlinnassa kehittää perinteisen 
metsänjalostuksen lisäksi metsäpuiden kasvullista lisäämistä. Työllä luodaan edellytyksiä puun 
haluttujen perinnöllisten ominaisuuksien nopeaan hyödyntämisen taimituotannossa. 
Luonnonvarakeskuksella on Punkaharjulla valtakunnallisesti ainutlaatuinen tutkimuspuisto, joka 
toimii myös metsäbiotalouden oppimiskohteena sekä luonnossa että virtuaaliympäristössä. 

 LUT-yliopiston Mikkelin alueyksikössä toimii mm. bioenergian tutkimusryhmä sekä vihreän kemian 
laboratorio. 

 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla on toimintaa ja vahvaa osaamista mm. maaseudun 
yrittäjyyteen, luonnontuotteisiin ja metsien monikäyttöön liittyen. 
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 XAMK:n kuitulaboratorio tarjoaa laajalle yhteistyöverkolle palveluita metsäbiojalostamojen 
prosessien teknologia- ja menetelmäkehittämiseen sekä testaukseen.  

 Suomen Metsämuseo Lustolla on merkittävä rooli metsä- ja luontotiedon välittäjänä sekä ihmisten 
metsäsuhteen kuvaajana ja vahvistajana. 

Toimenpiteet 

1. Parannamme osaavan työvoiman saatavuutta 

a. Vahvistamme lasten ja nuorten metsäsuhdetta alan vetovoiman parantamiseksi. 

b. Kannustamme yrittäjyyteen. 

c. Lisäämme koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. 

d. Parannamme valmiuksia ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä. 

2. Kehitämme ammattilaisten osaamista 

a. Luomme metsään ja luontoon liittyviä tutkinnon osia sisällytettäväksi eri alojen 
tutkintoihin (esim. luontomatkailu). 

b. Hyödynnämme moduuleja ja kehitämme digitaalisia oppimisympäristöjä osaamisen 
syventämiseen (tilarakenne, tiet, metsäluonnonhoito, vesiensuojelu, ilmasto, 
kustannustehokkuus jne.). 

c. Edistämme paikkatiedon ym. alustatalouden ratkaisujen käyttöä ja tuntemusta sekä 
markkinointi- ja vuorovaikutustaitojen osaamista. 

3. Huolehdimme tutkimuksen sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytyksistä  

a. Edistämme Luke:n, Lut:n, Xamk:n, Ruralian ym. toimintaedellytyksiä. 

b. Tiivistämme toimijoiden yhteistyötä. 

Seurattavia mittareita ovat metsäalan peruskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain eri opintoasteilla 
ja metsällisiin tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä. 

11 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen  

Kestävän metsätalouden ja metsiin perustuvien elinkeinojen edellytysten parantamiseksi toteutetaan 
linjaukset, jotka koskevat kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja EU-vaikuttamista sekä kansainvälisen 
liiketoimintamahdollisuuksien edistämistä.  

Agenda 2030:n toimeenpano on koordinoitua metsiin, kestävään metsätalouteen ja biotalouteen liittyen. 
Metsiin ja metsäalaan liittyvä monitahoinen, esimerkiksi YK-pohjainen yhteistyö ja kehityspolitiikka ovat 
tehokkaita ja vaikuttavia.  
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Teeman toimenpiteiden avulla pyritään siihen, että metsäalan ja kestävän metsätalouden 
toimintaedellytykset on turvattu sekä metsäalan merkitys ilmasto- ja energiapolitiikkojen ratkaisuissa on 
tunnustettu. Metsiin ja kestävään metsätalouteen liittyvää hyvää hallintoa vahvistetaan ja ihmisoikeuksia 
edistetään. Metsien monimuotoisuuden turvaaminen kansainvälisen yhteistyön avulla on aktiivista ja 
vaikuttavaa. 

Suomen kansainvälisen metsäpolitiikan ja EU-vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa metsien, kestävän 
metsätalouden ja metsiin pohjautuvan biotalouden roolia kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 2019 EU puheenjohtajamaana Suomi edisti 2020 päättyvän EU metsästrategian 
uudistamista sekä EU:n jäsenmaita laillisesti sitovan metsäsopimuksen syntyä. Molempia tarvitaan, koska 
EU:lla ei ole virallista metsäpolitiikkaa. Sopimuksen ja strategian avulla pystyttäisiin ohjaamaan metsien 
käyttöä ja hoitoa, vaikka ne ovat lopulta kunkin maan omalla vastuulla. Metsästrategiassa ja 
metsäsopimuksessa määritettäisiin metsien käytön ohjaus sekä EU:n tavoitteet luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

EU ja sen jäsenmaat ovat valmistelemassa ja pitkälti sitoutuneet lisäämään toimia luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi sekä ekosysteemien säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi. 
Euroopan komissio on loppuvuonna 2019 tehnyt aloitteen vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n 
biodiversiteettistrategiasta osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Komission aloite on jatkoa 
pyrkimyksille pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Toteutuessaan EU:n 
biodiversiteettistrategia linjaisi EU:n tavoitteita ja toimenpiteitä monimuotoisuuden heikkenemisen 
hillitsemiseksi. 

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa mm. YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja. EU:n päästövähennystavoite 
toisella Kioto pöytäkirjan velvoitekaudella vuosina 2013–2020 on 20 prosenttia verrattuna vuoden 1990 
tasoon. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 
prosenttia vuoden 1990 päästötasosta. On mahdollista, että EU päättää näitä tiukemmista 
päästövähennystavoitteista 2020-luvulla. 

Taakanjakoasetus sisältää päästövähennysvelvoitteet kaikille EU:n jäsenvaltioille. Asetuksen mukaan 
Suomen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. Velvoite koskee päästökaupan ulkopuolisia aloja kuten liikennettä, maataloutta ja rakennusten 
lämmitystä. Velvoitteen saavuttamiseksi on mahdollista siirtää päästövähennyksiä LULUCF-asetuksen 
puolelta taakanjakosektorille.  

LULUCF-asetus säätelee, miten maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsät otetaan huomioon 
ilmastotavoitteissa. LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaasta ja kosteikoista vapautuvat 
päästöt ja nielut eli kasvillisuuden ja maaperän sitoma hiilidioksidi. Metsien hiilinielu huomioidaan 
laskennassa rajoitetusti. Laskentaa varten jäsenvaltiot määrittävät metsiä koskevat vertailutasot kausille 
2021—2025 sekä 2026—2030.  
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Maaseutuohjelmat toimivat EU:n maaseudun kehittämisvälineinä. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014–2020:n kautta on vuosina 2014–2020 haettavissa reilut 8 miljardia euroa erilaisia 
maaseudun kehittämistukia. Maaseutuohjelmasta voidaan myöntää kehittämishankerahoitusta 
koulutuksiin ja tiedonvälitykseen sekä yhteistyöhankkeisiin sekä maaseudun yritysrahoitusta 
yritystoiminnan aloittamiseen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä suoraan metsätalouteen, vaan 
metsätalouteen liittyvän osaamisen, innovaatioiden ja yhteistyön edistämiseen liittyville 
kehittämishankkeille. Tukea voidaan myöntää myös metsätaloutta palvelevaan yritystoimintaan ja 
investointitukena metsän tuotteiden jatkojalostukseen. Metsäkeskuksen kehittämishanketoiminta 
perustuu suurelta osin Maaseutuohjelman rahoitukseen. 

EU:n päättämät lait ja asetukset sekä hyväksymät sopimukset velvoittavat sen jäsenmaita. EU:n säädökset 
ja sopimukset luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
siihen varautumiseksi sekä maaseudun kehittämiseksi vaikuttavat kansallisiin metsäpoliittisiin tavoitteisiin 
ja niitä toteuttaviin toimenpiteisiin myös Suomessa. Käytännön haaste on yhteen sovittaa metsien käyttö 
niin, että samalla huolehditaan myös monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta 
sekä maaseudun kehittämisestä.  

Alueelliset metsäohjelmat ovat maakunnallisia toimeenpano-ohjelmia, joissa yhdistyy EU säädösten ja 
sopimusten, kansallisten ratkaisujen ja alueellisten valintojen kokonaisuus. Mitä paremmin alueelliset 
metsäohjelmat ovat yhtenevät EU:n ja kansallisen ohjauksen kanssa, sitä luontevampaa niiden 
toteuttaminen osana maakunnallisia muita ohjelmia tulee olemaan. 

12 Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava teema) 

Mihin tähtäämme?  

 Metsä- ja luontotieto on käytettävissä, yhdistettävissä muiden tietolähteiden kanssa.  

 Tieto mahdollistaa uusien työkalujen kehittämisen metsän- ja luonnonhoitoon, palveluiden 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman valmistelussa alustatalouden sekä metsä- ja luontotiedon ja 
metsänomistajatiedon merkitys ovat nousseet esille alueellisen metsäohjelman eri teemoissa. 
Ajantasainen, laadukas metsä- ja luontotieto on oleellinen edellytys metsäsektorin tehokkaalle toiminnalle. 

Esimerkkejä keskeisistä metsätiedon ja alustatalouden käyttökohteista metsäohjelman toimenpiteissä: 

 metsänhoitotöiden edistäminen, hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen 

 ympärivuotisen puunkorjuun edistäminen 

 metsänomistajatiedon hyödyntäminen tilarakenteen edistämisessä 

 rantametsien ja turvemaiden metsien käsittely 

 metsätie- ja tiekuntatieto teiden käytössä ja kunnossapidossa 
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 kohdetieto luontomatkailussa, virkistyskäytössä 

 alustat kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen helpottajina (mm. luonnontuotteet, matkailu) 

13 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava teema) 

Mihin tähtäämme? 

 Moniarvoisen ja monikanavaisen viestinnän sekä vuorovaikutuksen avulla rakennetaan luottamusta 
ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.  

 Metsäohjelma lisää metsäalan ammattilaisten ja kansalaisten tietoisuutta ja ymmärtämystä 
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, metsiin perustuvista tuotteista ja palveluista, 
metsäluonnon monimuotoisuudesta, hiilensidonnasta ja hiilenvarastoinnista sekä vesiensuojelusta 
ja muista ympäristöhyödyistä.  

 Viestintä on faktoihin perustuvaa, aktiivista, aloitteellista ja positiivista. 

Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman valmistelussa aktiivinen, monipuolinen ja tehokkaasti kohdennettu 
viestintä on todettu keskeiseksi keinoksi kaikkien metsäohjelman teemojen edistämisessä. Metsäalan 
viestinnässä hyödynnettäviä vahvuuksia ovat muun muassa Metsämuseo Lusto sekä Luonnonvarakeskus 
tutkimuspuistoineen. Ne toimivat myös metsäbiotalouden oppimis- ja koulutuskohteina sekä luonnossa 
että virtuaaliympäristössä. 

Erityisesti halutaan korostaa seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä: 

1. Vahvistamme lasten ja nuorten metsäsuhdetta  

a. Tehostamme metsäalan kouluyhteistyötä ja sen koordinointia. 

b. Välitämme tietoa ja tarjoamme mahdollisuuksia metsäalan ammatteihin 
tutustumiseen. 

c. Tuemme nuoriso- ym. järjestöjen metsään ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvää 
toimintaa.  

2. Lisäämme metsätalouden arvostusta ja ymmärrystä metsien kestävästä käytöstä  

a. Välitämme metsänomistajille ja kansalaisille tietoa mm. metsien käytön 
taloudellisesta merkityksestä, metsien luontoarvoista ja niiden turvaamisesta, 
hakkuumenetelmien vaihtoehdoista, ilmastovaikutuksista ja muista 
ympäristöhyödyistä. 

b. Viestimme metsäbiotalouden tarjoamista mahdollisuuksista kestävämpiin 
ratkaisuihin.   
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14 Ohjelman vaikutukset  

Etelä-Savon metsäohjelma 2021–2015 on maakunnan metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteinen 
toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä metsiin 
perustuvia elinkeinoja. Ohjelman vaikutukset toteutuvat toimijoiden työn kautta ja ovat usein välillisiä.  

Resurssitehokkaan ja kestävän metsänhoidon tavoitteena on metsävarojen aktiivinen hoito ja käyttö 
kestävällä tavalla. Toimenpiteet edistävät metsästä saatavien tulojen, toimialan liikevaihdon lisääntymistä, 
kannattavuutta sekä yritystoiminnan edellytyksiä. Näin niiden taloudelliset vaikutukset sekä pääosin myös 
sosiaaliset vaikutukset ovat positiivisia. Lisääntyvän toimeliaisuuden ekologiset vaikutukset ja vaikutukset 
kulttuuriin (viihtyvyyteen) voivat olla osin negatiivisia (esim. kuormitus, ilmastovaikutukset), ellei 
toimintatapoja pystytä samalla kehittämään. Osalla toimenpiteistä (esim. taimikonhoito) voidaan kuitenkin 
saavuttaa taloudellisten hyötyjä sekä positiivisia ekologisia, sosiaalisia että kulttuurillisia vaikutuksia.  

Talousmetsien luonnonhoitoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta edistävillä toimenpiteillä tavoitellaan 
merkittäviä positiivisia ekologisia vaikutuksia sekä metsäluontoon että vesiin. Myös toimenpiteiden 
sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset (virkistys, maisema, viihtyvyys) ovat pääsääntöisesti positiivisia. Osa 
toimenpiteistä aiheuttaa puuntuotannon ja -käytön arvoketjussa jossain määrin negatiivisia taloudellisia 
vaikutuksia (tulonmenetyksiä), joiden korvautumista esimerkiksi monikäyttöhyötyjen kautta on vaikea 
arvioida.  

Ilmastokestävän metsätalouden toimenpiteillä pyritään lisäämään metsien hiilensidontakykyä, 
puutuotteiden merkitystä hiilivarastona sekä metsäenergian merkitystä fossiilisten polttoaineiden 
korvaajana. Lisäksi edistetään metsien terveyttä ja elinvoimaa. Etenkin metsien terveyteen, kasvuun, 
puurakentamiseen ja puuenergian hyödyntämiseen liittyvillä toimilla on positiivisia taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia sekä pääosin positiivisia ekologisia vaikutuksia. Negatiivisia ekologisia vaikutuksia voi 
olla kasvatuslannoituksilla (vesistöt) sekä huolimattomalla energiapuun korjuulla (lahopuu). Kaavamainen 
joutoalueiden metsitys voi heikentää kulttuurimaisemaa ja vähentää monimuotoisuutta. 

Metsätiet ja metsien saavutettavuus ovat avainasemassa häiriöttömän puuhuollon ja kannattavan 
metsätalouden mahdollistajina. Aktiivisella tienhoidolla ja hyvillä teillä on merkittäviä positiivisia 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia myös muiden maaseudun elinkeinojen ja yrittäjyyden edistäjinä. 
Positiivisia sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia tuovat muun muassa turvallisuuden (palo ja pelastus) ja 
osallisuuden lisääntyminen sekä jokamiehen oikeuksien käytön helpottuminen. Toiminnan painottuessa 
olemassa oleviin teihin ekologiset rasitteet jäävät maltillisiksi ja ympäristön tilaa voidaan paikoin myös 
kohentaa (esim. kalojen ym. vaellusesteitä poistamalla). 

Uudet puupohjaiset tuotteet sekä metsään ja puuhun liittyvät palvelut tuovat maakuntaan positiivisia 
taloudellisia vaikutuksia lisääntyneen liikevaihdon, työpaikkojen ja yritystoiminnan kautta. Positiiviset 
ekologiset vaikutukset perustuvat puurakennusten ja puutuotteiden hiilivarastoon sekä fossiilisten tai 
muuten kuormittavien materiaalien korvautumiseen uusiutuvalla puulla. Tavoiteltujen positiivisten 
toimeentulovaikutusten ohella sosiaalisia hyötyjä tuo TKI-toiminnassa kertyvä syvällinen osaaminen. Puun 
monipuolinen käyttö, puurakentaminen ja puun muotoilu ovat myös osa säilyttämisen arvoista kulttuuria.  
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Luontomatkailun, luonnontuotealan ja luontoon perustuvien muiden palveluiden edistämiseen liittyvillä 
toimenpiteillä tavoitellaan metsään perustuvien taloudellisten hyötyjen monipuolistamista sekä 
perinteisellä metsäalalla että alan ulkopuolella. Positiivisia sosiaalisia vaikutuksia toimet voivat tuoda 
lisääntyneen yhteistyön, yhteisöllisyyden sekä reitistöjen käytön terveysvaikutusten kautta. Vaikka matkailu 
aiheuttaa aina myös kuormitusta, matkailun ja vastuullisen luonnontuotteiden hyödyntämisen 
huomioimisella metsätaloudessa on myös positiivisia ekologisia vaikutuksia. Ymmärrys metsien ja luonnon 
arvoista lisääntyy (kulttuurillinen vaikutus). 

Osaaminen ja koulutus sekä osaavan työvoiman riittävyys ovat avaintekijöitä metsiin perustuvien 
elinkeinojen kehittymiselle. Syvällinen tieto edistää kilpailukykyä ja uusien tuotteiden sekä palveluiden 
syntymistä. Osaamisen ja koulutuksen liittyvät ohjelman toimenpiteet edistävät väestön toimeentuloa, 
osallisuutta ja hyvinvointia (sosiaaliset vaikutukset) ja parantavat nuorten metsäsuhdetta (kulttuurillinen 
vaikutus). Toiminnan ekologisten vaikutusten hallinta on keskeinen osa osaamista.  

Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä ovat keskeisiä läpileikkaavia keinoja metsäohjelman eri tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Etelä-Savossa halutaan korostaa metsien kestävästä käytöstä viestimistä sekä 
nuorisoviestintää. Metsäalan arvostuksella ja nuorten metsäsuhteella on merkittävä vaikutus muun muassa 
motivoituneen työvoiman ja yrittäjäkunnan riittävyyteen sekä metsäalan toimintaympäristöön ylipäänsä.  

Yhteenveto 

Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa metsistä saatavia hyötyjä 
kestävyyden eri osa-alueet huomioon ottaen. Ohjelman vaikutukset on arvioitu pääosin positiivisiksi: 

 Useiden toimenpiteiden sekä taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten että kulttuurillisten 
vaikutusten on arvioitu olevan positiivisia (esim. taimikonhoito, osaaminen, uudet puutuotteet).  

 Osa toimenpiteistä on nimenomaisesti tähdätty vähentämään metsien käytöstä ja hoidosta 
aiheutuvaa kuormitusta tai muita haitallisia vaikutuksia (vesiensuojelu, monimuotoisuus). 

 Osalla toimenpiteistä edistetään ratkaisuja ja vuoropuhelua kestävyyden eri näkökulmien sekä 
mesien eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi. 

Etelä-Savon alueellisen metsäohjelman toimenpiteet muodostavat näin kokonaisuuden, jonka taloudelliset, 
ekologiset, sosiaaliset ja kulttuurilliset yhteisvaikutukset on arvioitu positiivisiksi. Näin siitä huolimatta, että 
osalla toimenpiteistä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia (esim. kuormitus tai tulonmenetykset).   

Epävarmuustekijöitä 

Globaalin talouden heilahdukset ja esimerkiksi nykyisen koronapandemian kaltaiset häiriötilanteet voivat 
vaikuttaa merkittävästi metsäalan toimintaan ja metsäohjelman toteuttamisedellytyksiin. Myös muutokset 
kansainvälisessä ja kansallisessa politiikassa, säädöksissä ja kannustimissa saattavat aiheuttaa tavoitteiden 
ja toimenpiteiden tarkistamistarvetta. 
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Ilmastonmuutoksen myötä laajojen metsätuhojen riskit lisääntyvät. Keski-Euroopassa toteutuneiden 
kaltaiset tuhot voivat muuttaa ennustettua tulevaisuutta tuntuvasti. Ilmastonmuutokseen vaikuttamisen 
kannalta parhaista menettelyistä ja niiden toimivuudesta on suometsien osalta tutkimustieto vasta 
karttumassa. 

Metsänomistuksen muuttuminen ja metsänomistajien moniarvoistuminen voi edistää eri näkökulmien ja 
käyttömuotojen huomioimista metsien käsittelyssä. Toisaalta metsänomistajien ja kansalaisten 
vieraantuminen ja etääntyminen metsistä asettaa haasteita metsäalan vaikuttamiselle, viestinnälle ja 
palveluiden tarjonnalle. 

Keskeisiä haasteita ohjelman ja sen tavoitteiden toteutumiselle ovat ohjelman tehokas jalkauttaminen ja 
ohjelman viestien perille saaminen usein ristiriitaisenkin tiedon tulvassa.   

15 Metsäohjelman seuranta ja keskeiset mittarit  

Etelä-Savon metsäneuvosto seuraa vuosittain alueellisen metsäohjelman toteutumista. Seurannassa 
havaittuihin toimintaympäristön tai kehittämistarpeiden muutoksiin vastataan päivittämällä 
metsäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden priorisointia.  

Metsäohjelman keskeisten mittareiden tuloksia koskevat kuvaajat ovat kaikkien hyödynnettävissä 
Metsäkeskuksen verkkosivulla.  

Metsäohjelman toteutuksen etenemisestä raportoidaan vuosittain myös maa- ja metsätalousministeriölle.   

16 Metsäohjelmaa toteutetaan yhdessä! 

Etelä-Savon metsäohjelman tavoitteena on edistää maakunnan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Puuhun 
ja muihin metsän aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä palveluihin perustuvaa hyvinvointia 
tavoitellaan yhä monipuolisemmin. Samalla halutaan turvata metsien luontoarvot sekä puhtaat vedet. 
Metsät ja puu tarjoavat mahdollisuuksia myös ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta myös 
ilmastonmuutokseen varautuminen on välttämätöntä.  

Monipuolisen ohjelman toteuttamiseen osallistuvat ja vaikuttavat monet tahot: puuta korjaavat ja 
jalostavat yritykset, metsätalouden palveluita tuottavat tahot, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, 
viranomaiset ja päättäjät, kansalais- ja nuorisojärjestöt, media sekä ennen kaikkea metsänomistajat. Monet 
metsäohjelman tavoitteet voivat toteutua vain metsänomistajien omia metsiään koskevien päätösten ja 
toimenpiteitten kautta.   

https://www.metsakeskus.fi/metsien-kehitys-maakunnittain
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Merkittävä osa metsäohjelman toteuttamisesta on toimijoiden normaalia työtä. Osaan toimenpiteistä 
tarvitaan muun muassa EU-rahoitusta, minkä suuntaamisessa maakunnallisilla elimillä ja päättäjillä on suuri 
rooli. EU:n rakennerahastojen, maaseutuohjelman sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien 
rahoitusmahdollisuudet kannattaakin käyttää hyväksi. Luonnollisesti myös metsätalouden 
kannustinjärjestelmiä sekä METSO- ja HELMI-ohjelmien rahoitusta on syytä hyödyntää aktiivisesti 
tavoitteisiin pääsemiseksi.  

Etelä-Savon metsäneuvostolla ja Metsäkeskuksella on päävastuu eri tahojen innostamisessa ja 
sitouttamisessa mukaan metsäohjelman toteuttamiseen. Useat ohjelman toteuttamiseen osallistuvat ja 
vaikuttavat tahot ovatkin edustettuna metsäneuvostossa. Metsäohjelman toteutumista edistetään myös 
Metsäkeskuksen kumppanuustapaamisissa. Erityisen tärkeää on saada metsäohjelman tavoitteet 
huomioiduiksi muissa Etelä-Savon ohjelmissa ja strategioissa.  

Etelä-Savon metsäneuvosto seuraa ja ohjaa alueellisen metsäohjelman toteutumista vuosittain. Samalla 
priorisoidaan kehittämistoimenpiteitä ja päivitetään tavoitteita sekä toimenpiteitä tarpeen mukaan. 

Ohjelman toteutumista tukevat metsäohjelman valmisteluryhmistä muodostettavat toimeenpanoryhmät. 
Niiden tehtävänä on tarkentaa yhteistyötä toimenpiteiden toteutuksessa sekä tuottaa metsäneuvostolle 
syötteitä kehittämistoimenpiteiden päivitystarpeista.  
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