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Hämeen Digi-AMO:n etusivu
Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja
työohjelmia. Ohjelmat on tehty yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Metsäohjelmien
sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2020 lopulla.
Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen
metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja
kulttuuriset tavoitteet, siten että metsätalouden kokonaiskestävyys toteutuu.
Hämeen metsäohjelma löytyy tulostettavissa olevana metsäohjelmana pdf-muodossa alueellisten
metsäohjelmien sivulta syyskuussa 2020. Hämeen Digi-Amo tehdään myös ArcGis-muotoiseksi
”tarinakartaksi” välilehtitekniikkaa hyödyntäen vuoden 2020 aikana.

Yhteenveto
Hämeen metsäohjelma on metsätalouden kehittämisohjelma vuosille 2021–2025. Metsäohjelman
toteuttamiseen tarvitaan ohjelman valmistuttua metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien laajaa sitoutumista
ja tiivistä säännöllistä yhteistyötä. Työ on tehty asiantuntijatyönä Hämeen toimijoiden ja sidosryhmien
kanssa Hämeen metsäneuvoston johdolla.
Metsäohjelman visio on kestävä, kannattava ja ilmastoviisas hämäläinen metsätalous. Vision mukaiset
tavoitteet ja tasapainoinen Hämeen metsäohjelma saavutetaan yhdessä tekemällä. Metsäohjelman
merkittävimmät kehittämistavoitteet ovat hyvin kytkettävissä sekä Kanta-, että Päijät-Hämeen
maakuntaohjelmiin, ilmastostrategioihin ja Hämeen uudistuvaan maaseutuohjelmaan. Hämeen
kehittämistoimenpiteiden valikoimasta yhteistyökumppaneiden toivotaan löytävän vaikuttavia ja
edistettäviä vaihtoehtoja toteutettavakseen. Suomen metsäkeskus kokoaa jatkossakin Hämeen toimijat
vuosittain yhteen keskustelemaan ohjelmakaudella jo saavutetuista tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä,
jotka vaativat toteutuakseen yhteisiä tekoja. Tavoitteena on toimijoiden ja sidosryhmien välisen
vuoropuhelun lisääntyminen. Samanaikaisesti tietoisuus metsätalouden merkittävyydestä Hämeen
elinkeinoelämälle ja maaseudulle paranee.
Hämeen metsäohjelman hankesalkkukohtaisista toimenpiteistä laadittiin myös vaikutusten arviointi.
Vaikutusten arvioinnista voidaan havaita, että teemakohtaisilla toimenpiteillä on merkittäviä positiivisia
vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen ja myös monimuotoisuuden lisäämiseen Hämeessä. Voidaan
todeta, että kokonaistarkastelussa kaikkien toimenpiteiden vaikutukset koettiin arviointiryhmän
näkemyksen mukaisesti enemminkin tulevaisuuden mahdollisuuksina kuin merkittävinä uhkatekijöinä.
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1 Johdanto
1.1 Ohjelman tausta ja tarve
Suomen metsäkeskus (Metsäkeskus) 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.
Metsäohjelman 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 edistämistavoitteet.
Uudet alueelliset metsäohjelmat kaudelle 2021–2025 valmistuvat syyskuussa 2020. Ne edistävät metsien
monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää toimeentuloa, työtä ja
hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen ja siihen varautumiseen.
Metsäohjelmien valmistelutyötä ohjasivat maakunnalliset metsäneuvostot ja ne laadittiin yhteistyössä
metsäalaa edustavien ja muiden metsien hyödyntämisestä kiinnostuneiden toimijatahojen ja sidosryhmien
kanssa. Mukana työssä ovat olleet Hämeessä alueelliset toimijat, sidosryhmät ja alueelliset asiantuntijat.
Metsäohjelmat laadittiin 14 maakunnalle tai kahden maakunnan yhteenliittymälle maakunnallisten
metsäneuvostojen toimialueiden mukaisesti.
Alueellisten metsäohjelmien valmistelu onkin ollut mittava ponnistus metsien, Suomen tärkeimmän
luonnonvaran käytön ja kokonaiskestävyyden kehittämiseksi ja työ on tehty pitkälti maakunnissa.
Alueelliset metsäneuvostot edistävät ja seuraavat ohjelmien toimeenpanoa ja tarkistavat ohjelmien
sisältöjä ohjelmakauden 2021–2025 aikana tarpeen niin vaatiessa.
Metsäneuvostossa tehdyn valmistelutyön tueksi Metsäkeskus kokosi ohjelman valmisteluun mukaan
sidosryhmät työpajatyöskentelyyn. Työpajatyöskentelyyn kutsuttiin edustajia sekä metsäalan hämäläisistä
toimijoista että keskeisistä muista sidosryhmistä. Työryhmätyöskentelyn tausta-aineiston hankkimiseksi
Metsäkeskus toteutti ennen sidosryhmäpäivää sekä metsäneuvostolle että alan toimijoille ja sidosryhmille
suunnatun webropol-kyselyn, jolla selvitettiin vastaajien näkemyksiä ohjelma-alueen metsäalan
tärkeimmistä kehittämistavoitteista ja -toimenpiteistä. Suunnatun kyselyn lisäksi Metsäkeskus järjesti
nettisivuillaan myös ns. suurelle yleisölle mahdollisuuden antaa palautetta Hämeen metsäohjelmatyöhön
osallistuville.
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Ohjelman valmistelutyötä tehtiin yhteistyössä toimijoiden kanssa pidettävässä syksyn 2019 työpajapäivässä
Lahdessa. Tilaisuuteen kutsuttiin mukaan niin toimijoita kuin keskeisiä hämäläisiä sidosryhmiä.
Järjestetyssä sidosryhmäpäivässä keskusteltiin ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja priorisoitiin työpajan
sisällä keskinäisiä toimenpiteiden tärkeysjärjestyksiä. Työpajoissa tehdyn valmistelutyön tueksi
Metsäkeskuksen alueelliset asiantuntijat tuottivat aineistoja ja analyysejä ohjelman laatimisen tueksi.
Metsäohjelman sisällöstä keskusteltiin Puhutaan metsästä -tilaisuudessa 5.3.2020 Lahdessa, jossa myös
äänestettiin työpajoissa priorisoitujen toimenpiteiden tärkeyksistä. Luonnonvarakeskuksen asiantuntijaalustus päivässä käsitteli sekä Hämeen hakkuumahdollisuuksia tulevalla ohjelmakaudelle,
metsänhoitotöiden ja energiapuun korjuun mahdollisuuksia, monimuotoisudelle tärkeiden lahopuiden
kehityssuuntia ja maakuntakohtaisia hiilitaselaskelmia. Maakuntaliittojen vetovastuulla olevista
ilmastostrategioiden tiekartoista kuulimme myös ajankohtaiskatsaukset. Maakunnan metsillä ja
käytettävillä hakkuumenetelmillä on suuret vaikutukset hiilinielujen, -lähteiden ja -varastojen
kehittymiseen tulevalla ohjelmakaudella.

2 Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuuskuvat
2.1 Toimintaympäristön yleiskuvaus
Keväällä 2019 päivitetyn Kansallisen metsästrategian visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan
hyvinvoinnin lähde”.
Kansallisen strategian päämäärät ovat: 1) Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville
liiketoiminnoille 2) Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja 3) Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti,
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä sekä monipuolisessa käytössä. Päivitetty Kansallinen
metsästrategia ottaa huomioon ajantasaiset Agenda 20: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.
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 julkisuudessa. Miten
ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja miten sitä torjutaan eri elämänaloilla? Suuren huomion kohteena on
ollut metsien käyttö, niiden hiilinielut ja hiilivarastot.

6 (35)

Alueellinen metsäohjelma, Häme

24.11.2020

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 metsästrategian hankesalkun mukaisesti. Hankesalkun ja samalla alueellisten
metsäohjelmien teemoja ovat:


Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava)



Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava)



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

Hämeessä alueellisen merkittävyyden vuoksi on nostettu mukaan myös kaksi uutta strategista tavoitetta,
jotka ovat alueellisia hankesalkkuja:


Hämeen metsätalous ja kaavoitus



Metsänomistuksen kehittäminen

Hankesalkkuihin kytkettyjä toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden, sidosryhmien
ja hankeyhteistyötahojen kanssa.
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2.2 Hämeen metsien käytön nykytilanne ja ohjelmakausien haasteet
Yleistä
Päijät- ja Kanta-Hämeen metsät ovat valtakunnan metsien inventoinnin mukaisesti
kehitysluokkajakaumaltaan tasaiset ja mahdollistavat hyvin sekä puutuotannon että talousmetsien
luonnonhoidon edistämisen. Suurin kehittämistarve on saada taimikonhoito- ja ensiharvennussuoritteet
vastaamaan metsänhoidollisia tarpeita. Tämä edellyttäisi taimikonhoitojen 1,5-kertaistamista ja
ensiharvennusten 2-kertaistamista nykytasoon verrattuna. Taimikonhoitoa tulisi tehdä metsänhoidollisilla
perusteilla noin 12 000 ha vuodessa. Samalla saataisiin hiilensidonta voimakkaaseen kasvuun Hämeessä
metsien järeytyessä ja tilaavuuskasvun kohotessa. Metsien monimuotoisuus on myös kehittynyt
talousmetsissä hyvään suuntaan mm. lahopuun määrän lisääntyessä ja vapaaehtoisen Metso-ohjelman
edetessä.
Hämeen maakuntien yhteinen suurin ylläpidettävissä oleva aines-ja energiapuun hakkuukertymä
tarkastelujaksolla 2016–2025 (SY) on luonnonvarakeskuksen Mela-laskelmien mukaisesti vuositasolla 4,450
milj. m3 vuodessa. Laskelma pohjautuu Hämeen maakunnista kerättyyn VMI 12 inventointiaineistoon, joka
on mitattu maastosta vuosina 2014–2018.
Edellisellä ohjelmakaudella 2015–2020 keskeiset tavoitteet ohjelmakaudella olivat Hämeen metsien
hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen metsätalouden kannattavuutta ja puuta jalostavien
metsäteollisuusyritysten toimintamahdollisuuksia parantaen. Tärkeää oli myös panostaa taimikoiden ja
nuorien metsien oikea-aikaiseen hoitoon ja tila- ja omistusrakenteen suunnitelmalliseen kehittämiseen.
Myös metsien saavutettavuus, tieinfran, talousmetsien luonnonhoito, virkistys-ja monikäyttö, Metsosuojelu ja metsätalouden vesiensuojelu koettiin tärkeäksi.
Merkittävimmiksi kehittämishaasteiksi tulevalle ohjelmakaudelle 2021–2025 jäivät tie- ja
terminaalivarastoinfran pitkäjänteinen kehittäminen. Myös metsälöiden tila- ja omistusrakenteen
suunnitelmallista parantamista tulisi toteuttaa. Myös metsätalouden eri toimijoiden
elinkeinoharjoittamisen ja yrittämisen olosuhteiden ja mahdollisuuksien turvaaminen digitaalisten
palveluiden kehittyessä vaativat toimenpiteitä. Metsätalouden ja kaavoituksen yhteensovittamisessa
Hämeen maakunnissa tulee myös huomioida maanomistajien tahto alueiden tulevien vuosien käytöstä.
Kansallinen metsästrategia 2025 -päivityksen mukaan (s. 82) ”alueelliset metsäohjelmat toteuttavat
Kansallista metsästrategiaa maakunnissa. Alueellisissa metsäohjelmissa korostuu maakuntien oma näkemys
metsäalan kehittämiskohteista, ja niiden yhteydestä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelmiin ja strategioihin neuvotellaan maakuntien kanssa. Ne myös voivat vaikuttaa EU:n rakennerahasto- ja
maaseutuohjelmien kehittämishankerahoituksen ohjautumiseen tärkeimpinä pidettäviin elinkeinojen sekä
luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun hankkeisiin”.
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Manner-Suomen maaseutuohjelman korvaava CAP27-suunnitelma (kansallinen strategia) ja alueelliset
maa-seutuohjelmat korvaavat alueelliset CAP-suunnitelmat valmistellaan vuonna 2020 ja niiden on
tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta. Maaseutupolitiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden
saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan
kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.
CAP-suunnitelmilla, alueellisilla metsä- ja myös maakuntaohjelmilla ja ilmastostrategioilla on saman
suuntaisia painopisteitä ja tavoitteita kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä
maaseudun kehittäminen. Hämeen maakunnissa erilaisia ohjelmia yhdistää ilmastonmuutoksen hillintään
liittyvissä kysymyksissä erityisesti metsien käyttöön liittyvät haasteet ja niiden ratkaiseminen.
Vesiensuojelua on tärkeä tehdä Hämeessä sekä valuma-aluetasolla että hankekohtaisesti. Ohjelmia
yhdistävät myös metsätalous ja metsään liittyvät muut elinkeinot maanomistajien tulonlähteenä sekä kaikki
muu maaseudun elinvoimaa ylläpitävä kehittäminen kuten alempiasteisen tieverkon kehittäminen,
maaseutuyritysten kehittäminen, puurakentamisen lisääminen, lasten ja nuorten metsäsuhteen
vahvistaminen, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, sekä koulutus- ja
työllistymismahdollisuuksien tukeminen.
Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että erilaiset ohjelmat nähdään yhtenäisenä kokonaisuutena, jolla
edistetään maaseudun elinvoimaa, ja että maaseudun kehittämisrahoitusta ohjataan myös alueen
metsäohjelman kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen sekä Päijät- että Kanta-Hämeeseen.

3

Ohjelman visio ja strategiset linjaukset

Visio: Kestävä, kannattava ja ilmastoviisas hämäläinen metsätalous

3.1 Strategiset linjaukset
3.1.1 Kestävä hämäläinen metsätalous
Hyödynnetään Hämeen hakkuumahdollisuuksia kestävästi


Sovitetaan yhteen taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys metsien
käytössä.



Tehostetaan ensiharvennuksia ja monipuolistetaan hakkuutapoja talousmetsissä.



Lisätään oikein kohdennettuja lannoituksia metsien tuottokyvyn kohottamiseksi.
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Huolehditaan metsien tila- ja omistusrakenteesta, metsätie- ja terminaali-infrasta


Metsänomistajille tarjotaan asiakaslähtöisiä palveluja metsien tila- ja omistusrakenteen
parantamiseksi (sukupolvenvaihdosneuvontaa tehostamalla, kuolinpesien purkamista
vauhdittamalla, metsänomistajien keski-ikää laskemalla).



Edistetään yhteismetsä- ja säätiömuotoista metsänomistusta.



Aktivoidaan tiekuntia ja parannetaan metsätiestöä.



Kehitetään terminaalivarastointia niin teollisuuden aines- kuin lämpökeskusten energiapuun
ympärivuotiseksi hyödyntämiseksi.

3.1.2 Kannattava hämäläinen metsätalous
Luodaan edellytyksiä metsätalouden kannattavuudelle, satsaamalla metsänhoitotöiden oikea-aikaiseen
ja laadukkaaseen toteutukseen


Huolehditaan Hämeen uudistusalojen, taimikoiden ja nuorten metsien hoidosta oikea-aikaisesti.



Hyödynnetään puuntuotannon ja luonnonhoidon Kemera-rahat vuosityöohjelman mukaisesti.



Tuotteistetaan muita puutuotteita ja ekosysteemipalveluita.

Panostetaan digitaalisten metsävara- ja luontotietojen muotoiluun asiakaspalvelutuotteiksi


Tuotetaan metsävaratietoa uudella inventointimenetelmällä Hämeeseen (6 vuoden kierrolla).



Hyödynnetään luontotieto metsällisessä päätöksenteossa.



Huomioidaan rajapinta-aineistojen tietosisältö metsien käyttöä suunniteltaessa.



Säilytetään metsätalouden harjoittamisen mahdollisuus metsäalueita kaavoitettaessa.

3.1.3 Ilmastoviisas hämäläinen metsätalous
Mahdollistetaan metsiin ja puuhun perustuvien elinkeinojen kehittäminen


Kehitetään puunjalostusteollisuutta (sahaus, mekaaninen ja kemiallinen metsäteollisuus,
biojalostamotoiminta).



Mahdollistetaan puu- ja luonnontuoteteollisuuden kehittyminen.



Edistetään yksityistä ja julkista puurakentamista toimenpideohjelmilla.



Edistetään metsiin perustuvaa ekosysteemipalveluiden laajentamista.



Hyödynnetään metsäenergiaa maakunnallisissa ja kunnallisissa lämpökeskuksissa.
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Edistetään ilmastokestävää metsänhoitoa, luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua talousmetsien
luonnonhoitotoimenpitein ja erillishankkein


Edistetään ilmastokestävää metsänhoitoa Hämeessä.



Toteutetaan Metso-ohjelmaa Hämeen maakunnissa.



Osallistutaan Helmi-ohjelman toteutukseen.



Edistetään vesiensuojelu- ja luonnonhoitohankkeita Hämeessä ja käytetään vesiensuojelun
toteutukseen erilaisia rahoitusinstrumentteja (Helmi- ja Metso-ohjelmarahoitus, vuotuinen
luonnonhoito- momentin mahdollisuudet, Life-, Leader- ja säätiörahoitus).



Hyödynnetään vesiensuojelun tehokkaita menetelmiä ja suunnittelutyökaluja
metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Alueellinen metsäohjelma on Hämeen maakuntien alueilla toimiva koko metsäalan yhteinen ohjelma, joka
myös onnistuessaan kokoaa yhteiseen työhön maakunnan metsistä kiinnostuneet ja sitoutuneet
toimijatahot ja sidosryhmät. Ohjelman valmistelussa mukana olleista toimija- ja sidosryhmätahoista ja
asiantuntijoista kootaan myös erillinen toimeenpanotyöryhmä. Se seuraa alueellisen metsäohjelman
toteuttamista ja tekee myös kehittämis- ja yhteistyöaloitteita metsäohjelman vision ja strategisten
tavoitteiden toteuttamiseksi.

4 Metsäalan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet
Hämeen metsäohjelma vuosille 2021–2025 osana Kansallisen metsästrategian 2025
toteutusta
Hämeen metsäohjelma edistää ja toimeenpanee alueen omia strategisia valintoja ja niihin liittyvien
tavoitteiden saavuttamista, mikä on osana Kansallisessa metsästrategiassa määriteltyjä valtakunnallisia
tavoitteita ja toimenpiteitä. Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää kymmenen hankekokonaisuutta,
joista kaksi on ns. läpileikkaavia.
Hämeen metsäohjelman kehittämistavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty kansallisen metsästrategian
hankesalkkujaon mukaisesti toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi. Metsäohjelman tavoitteita ja
toimenpiteitä voidaan tarvittaessa päivittää ja arvioida ohjelmakauden aikana.

4.1 Metsätieto ja alustatalous
Kansallinen metsästrategia: ”Muut hankkeet läpileikkaava hanke parantaa metsä-, luonto- ja
ympäristötietoaineistojen saatavuutta, käytettävyyttä ja yhdistettävyyttä muihin tietolähteisiin. Laadukkaat
ja ajantasaiset paikkatietoaineistot edistävät digitalisaation kehittymistä ja hyödyntämistä metsäalan
työkaluissa ja palveluissa.”
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Hämeen "Metsätieto ja alustatalous" -hankesalkussa parannetaan niin metsä-, luonto- kuin
ympäristötietoaineistojen saatavuutta, käytettävyyttä sekä yhdistettävyyttä muiden digitaalisten
tietoaineistojen kanssa. Laadukkaiden, ajantasaisten ja nykyistä tarkempien paikkatietoaineistojen
saatavuus luo perustan ja mahdollistaa digitalisaation kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä
elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Alustatalous mahdollistaa uusien palveluiden, digitaalisten aineistojen ja
työkalujen avoimen ja laaja-alaisen kehittämisen metsäklusterin menestykseksi. Myös metsiin liitettävät ja
helposti saavutettavat digitaaliset palvelut eri muodoissaan tuovat uusia osaajia metsällisten palveluiden
kehittäjiksi ja vastuullisiksi käyttäjiksi. Paikkatiedon hyödyntämistä ja alustataloutta kehittämällä voidaan
Hämeen metsillä vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen hillintään.

Toimenpiteet
1. Käytössämme on Hämeessä ohjelmakaudella laadukas ja ajantasainen metsävaratieto, jota
Hämeen maakunta-alueella hyödynnetään laaja-alaisesti.
2. Metsävara- ja luontotiedon käyttöä ja analysointia lisätään metsän- ja luonnonhoidon
suunnittelussa, hyödynnetään viestinnässä ja kehitetään metsätalouden operatiivisessa
suunnittelussa ja toiminnassa.
3. Hämeen metsien metsätuhoriskien ennustamisessa ja sattuneiden laaja-alaisten epidemia- ja
myrskytuhojen torjunnassa hyödynnetään ja yhdistellään erilaisia tietoaineistoja alustatalouden ja
tietosuojalakien mahdollistamalla tavalla.
4. Metsänomistajien tietoisuutta omien metsien mahdollisuuksista lisätään ja tietoaineistojen
saavutettavuutta kehitetään sähköisiä asiointipalveluita metsänomistajille tarjoten.

4.2 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
Kansallinen metsästrategia: ”Muut hankkeet läpileikkaavassa hankkeessa rakennetaan moniarvoisen
viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla luottamusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Myös ymmärrys
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, metsiin perustuvista tuotteista ja palveluista sekä metsäluonnon
monimuotoisuudesta ja muista ympäristöhyödyistä paranee hankkeen myötä. Metsäkulttuurinen
näkökulma otetaan osaksi metsäalan vuorovaikutusta ja metsistä käytävää keskustelua.”
Hämeen metsäalan vuorovaikutuksen ja viestinnän tavoitteena on turvata metsätalouden
toimintaedellytyksiä ja lisätä metsäelinkeinojen hyväksyttävyyttä Hämeen maakunnissa asuvien ja
vaikuttavien keskuudessa. Tavoitteeseen pyritään monikanavaisen viestinnän keinoin ja metsäalan
toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Yhteisistä kampanjoista osallistutaan mm. Metsien Suomi viestintäkampanjaan, toimijoiden yhteistyönä toteutettaviin metsityskampanjoihin, kuten
peruskoululaisten metsänviljelypäiviin ja Taimiteko-kampanjaan.

Toimenpiteet
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1. Hämeen luonnonvara-alan koulutustarjontaa kehitetään metsäalan toimijoiden välisenä
yhteistyönä. Luonnonvara-alan oppilaitosten työelämävalmiuksia ja yhteistyöverkostoja
parannetaan sekä tiede- ja ammattikorkeakouluissa LUT, HAMK, LAB, että toisen asteen
ammatillisessa koulutuksessa Koulutuskeskus Salpauksessa, Hämeen ja Forssan ammattiinstituuteissa. Luonnonvara-alan opiskelijoille tarjotaan opintoihin liittyen harjoittelu- ja
työssäoppimispaikkoja.
2. Metsällistä viestintää lisätään Hämeessä metsäalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
kouluyhteistyötä lisäämällä. Viestinnässä kerrotaan asiapitoisesti metsätaloudesta ja puun
käytöstä, metsäalan ratkaisuista ilmastokysymyksissä, metsäluonnon monimuotoisuuden
huomioimisesta sekä metsäalan työpaikoista ja opiskelumahdollisuuksista. Peruskoululaisten lisäksi
tietoa jaetaan myös opinto-ohjaajille ja opettajille ja tarjotaan kouluille toimijoiden yhteistyönä
tapahtumayhteistyötä erillisten teemapäivien muodossa.
3. Tiedotusvälineille suunnatussa monipuolisessa viestinnässä pyritään tuomaan erilaiset Hämeen
maakunnalliset näkemykset nykyistä paremmin esille. Metsällinen viestintä perustuu tutkimuksessa
ja käytännössä havaittuihin faktoihin ja eri viestintäkanavien tasapainoiseen käyttöön. Viestinnän
tarkoitus on lisätä metsänomistajien ja maakunnissa vaikuttavien päättäjien ja kansalaisten
tietoisuutta metsien tarjoamista mahdollisuuksista, mm. ilmastonmuutokseen, metsiin liittyvään
elinkeinotoimintaan ja ympäristökasvatukseen liittyen.
4. Toteutetaan säännöllistä vuorovaikutteisesta yhteistyötä ja huolehditaan riittävästä tiedonkulusta
Hämeen metsäneuvoston ja alueellisten Hämeen ohjelmatyötoimijoiden mm. Hämeen
riistaneuvosto ja ohjelmavastaavien kesken.
Tämän hankesalkun toteuttaminen tehdään laajassa toimijayhteistyössä, johon Metsäkeskus kutsuu
mukaan metsäalan toimijat, tiede- ja ammattikorkeakoulut, luonnonvara-alan ammatilliset oppilaitokset
sekä 4H-järjestön paikallis- ja aluetoimijat ja alueelliset ohjelmatyön toimijat ja neuvostot.
Nuorisoviestinnässä hyödynnetään Suomen metsäyhdistys ry:n tuottamaa viestintä- ja koulutusmateriaalia.
Myös metsällisten toimijoiden verkkomateriaali, joka soveltuu muokattuna niin opetukseen kuin
tiedottamiseen, pyritään hyödyntämään.
Linkkejä:
Metsien Suomi -viestintäkampanja
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4.3 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
Kansallinen metsästrategia: ”Metsänhoitoa kehitetään T&K-toiminnan, koulutuksen ja hankkeessa
toteutettavien uusien paikkatietotyökalujen avulla, jolloin metsien kasvu lisääntyy ja hiilinielut vahvistuvat.
Samalla kasvavat myös kestävät hakkuumahdollisuudet. Hankkeessa huomioidaan myös luonnon
monimuotoisuus ja vesiensuojelu sekä niihin liittyvät ristikkäisvaikutukset. Metsätila- ja omistusrakennetta
parantavat toimet tukevat metsien kestävää hyödyntämistä. Uudet kannustejärjestelmät tukevat kestävää
ja resurssitehokasta metsän-ja luonnonhoitoa.”
Linkki KMS:n ko. hankesalkkuun, jossa laajempi kuvaus kansallisesta näkökulmasta

Nykytilanne


Hämeen metsät ovat puustoiset ja kasvuisat. Metsämaalla keskitilavuus on Kanta-Hämeessä 177
kuutiometriä hehtaaria kohti, mikä on maakuntakohtaisessa tarkastelussa maan suurin. Myös
vuotuinen keskikasvu on maan suurin. Päijät-Hämeessä keskitilavuus metsämaalla on 159
kuutiometriä. Molemmissa maakunnissa valtaosa puustosta on kuusta. Myös metsänuudistaminen
on viime vuosina ollut kovin kuusivaltaista.



Molemmissa maakunnissa hakkuumahdollisuudet on hyödynnetty lähes täysmääräisesti.
Molemmissa maakunnissa myös hakkuumahdollisuudet jatkuvat hyvinä tulevalla ohjelmakaudella,
koska varttuneet kasvatus-metsät ovat yleisin kehitysluokka ja maakuntien metsien
kehitysluokkarakenne mahdollistaa sekä voimakkaan puuston vuotuisen kasvun, että
ainespuuhakkuut.



Metsänhoidollisesti hyvälaatuisten pienten taimikoiden osuus on noin 60 prosenttia, mutta
hyvälaatuisten varttuneiden taimikoiden osuus on alle 40 prosenttia. Menneellä viisivuotiskaudella
taimikonhoitoa on tehty Kanta-Hämeessä noin 6 000 hehtaaria vuodessa ja tarve tulevalla
viisivuotiskaudella on runsaat 40 000 hehtaaria, joista noin 15 000 hehtaaria on kiireellistä. PäijätHämeessä on tehty taimikonhoitoa viime vuosina noin 6 600 hehtaaria vuodessa ja tarve tulevalla
viisivuotiskaudella on 47 000 hehtaaria, josta noin 17 000 on kiireellistä. Vuotuinen nuorten
kasvatusmetsien ensiharvennustarve on noin kaksinkertainen verrattuna tehtyihin hakkuisiin.
Ensiharvennusmetsistä laadultaan hyvien metsien osuus on vain 30 prosenttia.



Lyhyellä aikavälillä oikein kohdennettavat lannoitukset ovat nopein tapa lisätä metsien kasvua.
Erityisesti viljavilla paksuturpeisilla turvemailla esiintyy yleisesti kaliumin ja fosforin puutosta, mikä
korjataan tehokkaasti tuhkalla tehtävällä terveyslannoituksella. Puutuhkan palauttaminen metsiin
on toimivaa kiertotaloutta ja tuhkalannoituksilla voidaan myös vähentää kunnostusojitustarvetta,
mikäli vanha ojasto ja vesitalous ovat lannoituskohteilla toimintakunnossa.



Metsänhoidon kustannusten nousu suhteessa puun kantohintaan olisi saatava pysähtymään, jotta
metsän-omistajien kiinnostus metsien hoitoon lisääntyisi. Hakkuiden ja hoitotöiden oikea-aikaisella
kohdentamisella, hyvällä leimikkosuunnittelulla ajantasaista metsävaratietoa hyödyntäen ja
ammattitaitoisella hoitotyön toteutuksella voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä.
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Toimenpiteet
1. Taimikot ja nuoret metsät hoidetaan kuntoon


Taimikoiden ja nuorten metsien metsänhoidollinen tila paranee ja vuotuiset hoitomäärät
kasvavat



Kannustejärjestelmien tuet hyödynnetään täysimääräisesti



Kampanjoidaan taimikonhoidon myönteisistä vaikutuksista puuntuotannon
kannattavuuteen ja hiilensidontaan



Käynnistetään neuvontahankkeita ilmastoviisaasta metsänhoidosta

2. Lisätään metsien kasvua

3.



Vajaatuottoiset alueet metsittämällä tuottaviksi



Terveys- ja kasvatuslannoitusten määrää lisätään



Hyödynnetään metsänjalostuksella saavutettu lisäkasvu metsänviljelyssä

Kestävät hakkuumahdollisuudet hyödynnetään


Metsien käsittelymenetelmät monipuolistuvat



Paikkatiedon hyödyntäminen ja tietotyökalut tukevat ympärivuotista puunkorjuuta



Turvemaiden metsänhoidossa ja puunkorjuussa hyödynnetään uusinta tutkimustietoa sekä
laadukkaasta puunkorjuusta että vesiensuojelusta hanketasolla

4.4 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
Kansallinen metsästrategia: ”Talousmetsien luonnonhoitoa kehitetään vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi
osaksi jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. Luonnonhoitotyöt pyritään toteuttamaan
metsätaloustöiden yhteydessä. Paikkatieto ja uudet sovellukset mahdollistavat nykyistä paremmin
metsäluonnon monimuotoisuuden, puuntuotannon ja muiden ekosysteemipalveluiden
yhteensovittamisen. Metsäpuiden geenivaroista huolehditaan. METSO-ohjelmaa toteutetaan ja sen
resursseista huolehditaan ohjelmalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.”
Luonnonhoidolla ja monimuotoisuudella on tärkeä rooli Hämeen kestävässä metsätaloudessa.
Taloudelliset tavoitteet ovat usein, mutta eivät läheskään aina, keskeinen näkökulma metsänomistajilla
päätöksenteossa. Monimuotoisuuden turvaaminen ei ole pois metsän tuotosta, päinvastoin.
Määräaikaisella suojelusopimuksella voi saada korvausta sellaisesta alueesta, mikä ei muuten tuottaisi
tuloa. Monimuotoinen metsä on vastustuskykyinen tuhoja ja ilmastonmuutosta vastaan.
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Sosiaaliset tavoitteet toteutamme metsistä saatavien erilaisten hyötyjen turvaamisella. Metsät tarjoavat
metsänomistajille ja hämäläisille niin hinnoiteltuja kuin ilmaisia ekosysteemipalveluita, jotka voivat tarjota
sekä aineellisia että aineettomia hyötyjä.
Kulttuuriset tavoitteet toteutamme, kun jaamme ymmärrystä metsäkulttuurista, metsäluonnosta ja
ihmisen metsiin liittyvästä elinkeinotoiminnasta ja luontoaktiviteeteistä.

4.4.1 Talousmetsien luonnonhoidon ja monimuotoisuuden tavoitteet

Tavoitetila
Nivelletään luonnonhoito osaksi jokapäiväistä metsänhoitoa Hämeessä. Hämeessä on osaavat
metsätoimijat ja metsäammattilaiset sekä alueen metsänomistajat tietävät luonnonhoidosta ja kysyvät sen
perään. Hämeen yksityismetsien hakkuissa, uudistamisissa ja kunnostusojituksissa otetaan luontokohteet,
säästöpuut, lahopuut, suojakaistat ja vesiensuojeluasiat hyvin huomioon. Metsien ekologinen laatu ja
vesienhoidon tila paranevat.

Toimenpiteet
1. Luonnonhoidon osaamiskoe järjestetään Hämeessä vuosittain.
2. Luonnonhoidon ja vesiensuojelun koulutuspäiviä on vuosittain tarjolla alueen toimijoille ja
toteuttajille mm. metsäkoneenkuljettajille ja maanmuokkausten toteuttajille. Teemoina ovat
talousmetsän luonnonhoito, vesiensuojelu hallinta ja laatu ja paikkatietotyökalujen hyödyntäminen
toimenpidesuunnittelussa ja toteutuksessa.
3. Metsänomistajille järjestetään vuosittaiset maastoretket luonnonhoitoteemalla.
4. Luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta keskustellaan toimijoiden palaverissa hankkeiden
laadutustietoja analysoimalla mm. luontolaadun arviointien tarkastustuloksia hyödyntäen.
5. Metsänomistajien neuvonnassa sekä toimijoiden jäsenlehdissä luonnonhoidon ja vesiensuojelun
toimenpiteet ja hyödyt nostetaan esiin.
6. Lisätään Hämeen metsäneuvoston ja alueellisten riistaneuvostojen säännöllistä yhteydenpitoa.

Tavoitetila
Vapaaehtoinen metsien suojelu lisääntyy Hämeessä. Hämeen metsänomistajat ja metsäalan toimijat
tunnistavat vapaaehtoisen suojelun korvausta vastaan yhtenä metsänkäsittelyn vaihtoehtona tiedostamalla
suojelun tuomia mahdollisuuksia, rahoituskelpoisia kohteita sekä erilaisia määräaikaisia ja pysyviä
sopimusvaihtoehtoja. Metsäalan toimijat auttavat metsänomistajia hakemuksien kanssa. METSO-ohjelman
(2008-2025) suojelutavoitteet saavutetaan Hämeessä ja myös Helmi-ohjelman kautta toteutetaan
vapaaehtoista suojelua.
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Toimenpiteet
1. Vapaaehtoisesta suojelusta kerrotaan metsänomistajille toimijoiden metsällisessä neuvonnassa,
jäsenlehdissä, tapahtumissa.
2. Ulkoista rahoitusta käytetään maanomistajille suunnattuihin viestintäkampanjoihin ja
metsänomistajille tarjottaviin koulutuspäiväretkeilyihin.
3. Järjestetään koulutusta, jotta alueen toimijat osaavat tunnistaa suojeluun soveltuvat kohteet,
kertoa metsänomistajalle suojelusopimusten mahdollisuudesta, sekä laatia
ympäristötukihakemuksia Metsäkeskukseen ja välittää luonnonsuojelukohteita Hämeen ELYkeskukselle.

Tavoitetila
Luonnonhoidon suunnittelu- ja toteutusmäärät kasvavat Hämeessä. Luonnonhoitohankkeita toteutetaan
kestävän metsätalouden rahoitustuella vuosittain Hämeessä. Helmi-ohjelma tuo uusia mahdollisuuksia
toteuttaa luonnonhoidollisia töitä. Luonnonhoitotöitä toteutetaan myös kehittämis- ja
luonnonhoitohankkeina. Yhteistyötä tehdään kuntien, kaupunkien ja seurakuntien kanssa nykyistä
laajemmin. Vesiensuojelun osalta Hämeessä korostetaan erityisesti paikkatietotyökalujen hyödyntämistä ja
valuma-aluesuunnittelua niin suunnittelu- kuin toteutushankkeiden suunnittelussa. Elinympäristöjen
ennallistamista halutaan kohdentaa erityisesti lehtoihin ja perinnebiotooppeihin. Hämeessä kulotetaan
aktiivisesti, myös säästöpuuryhmiä. Kulotukset yritetään suunnitella niin, että palokeskittymiä ja -jatkumoja
saadaan aikaan.

Toimenpiteet
1. Käytettävissä olevat Kemera-luonnonhoitohankevarat sidotaan hankkeisiin. Metsäkeskus
valmistelee luonnonhoitohankkeita ja vie valmistelussa olleet suunnitelmat hankehakuihin
kohdealuekohtaisesti. Osaavat toimijat toteuttavat hankkeet ja käyttävät toteutuksissa
luonnonhoitoon kohdennettuja Kemera-rahoja.
2. Hämeen maakunnalliset toimijat osallistuvat aktiivisesti kehittämishankkeisiin. AMO-kauden aikana
alueella suunnitellaan kehittämishankkeita vesienhoidosta ja ennallistamisesta ja toteutetaan
rahoitusta saaneet vesienhoidon ja ennallistamisen hankkeet.
3. Metsien kulttuuriperintö ja suomalainen metsäsuhde huomioidaan niin toimenpiteiden
suunnittelussa kuin toteutuksessa ajantasaista kulttuuriperintökohdetietoa hyödyntäen.
4. Kutsutaan Päijät-Hämeen maakunnan osalta Lahden kaupunkimuseon edustajat ja Kanta-Hämeen
osalta Hämeenlinnan kaupunginmuseon edustajat mukaan Hämeen metsäohjelman sidosryhmiin.
Linkkejä:
Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu
Luonnonhoidon tarkistuslista (pdf)
Luonnonhoidon paikkatietoaineistot
Kosteikko-sivusto
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4.5 Ilmastokestävä metsätalous
Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeella lisätään tietämystä hiilivarastojen ja hiilensidonnan
kehittymisestä metsissä sekä metsien ja metsänhoidon vaikutuksista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Uudet tiedot parantavat metsätalouden ja metsänomistajien riskienhallintaa ja luovat perusteita
ilmastonäkökulman aiempaa tehokkaampaan huomioimiseen metsien hoidossa ja käytössä.”

Nykytila
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoissa on otettava huomioon, miten nopeasti eri toimenpiteet
vaikuttavat hiilensidontaan. Hakkuiden vähentäminen lisää välittömästi metsien hiilinielua, mutta pitkällä
aikavälillä, eli vuosikymmenien kuluttua, hakkuiden rajoittamisella voi olla negatiivinen vaikutus
hiilitaseeseen. Toisaalta metsänhoidolla voidaan vaikuttaa nopeasti hiilivarastoihin ja -nieluihin:
Puustopääomaan, puuston kasvuun, laatuun ja kokoon, jolloin puulla voidaan korvata fossiilisia
polttoaineita ja uusiutumattomia raaka-aineita sekä sitoa hiiltä pitkäksi aikaa lopputuotteisiin. Nopeasti
hiilinielua lisääviä toimenpiteitä ovat metsien lannoitukset. Muut keinot, kuten puuttomien alueiden
metsitys ja jalostetun viljelymateriaalin käyttö, lisäävät hiilensidontaa ja hiilinielua vuosikymmenien
kuluttua. Esimerkiksi yhteiskuntarakentamisen ja muun infran alle menetettyä metsäpinta-alaa voidaan
kompensoida avoimien alueiden metsityksillä.
Lähitulevaisuudessa suurimpia ilmaston lämpenemisestä ja sääolojen äärevöitymisestä johtuvia tuhoriskejä
ovat juurikäävän leviäminen, lumi- ja tuulituhot sekä kirjanpainajatuhot. Metsäkeskuksen suorittamien
juurikääväntorjunnan laatutarkastusten mukaan hyvään torjuntatulokseen on päästy vain noin 80 %
kohteista.
Metsä on nykyisellä hakkuutasolla Kanta-Hämeessä niukasti hiilinielu. Päijät-Hämeessä metsä on hieman
isompi hiilinielu. Puulajeista etenkin kuusen tuhoriskin katsotaan kasvavan tulevaisuudessa. Hämeen
taimikoista valtaosa on kuusikoita, lehtipuutaimikoita on sen sijaan niukasti. Tuhoriskiä voidaan pienentää
suosimalla sekametsiä ja kasvupaikalle sopivia puulajeja.

Tavoitteet
Lisätään metsien hiilensidontaa
Toimenpiteet
1.

Hyödynnetään metsän kasvua lisäävät menetelmät nykyistä paremmin


Lisätään jalostetun viljelymateriaalin käyttöä uudistamisessa



Suositaan metsänuudistamisessa nopeita viljelyketjuja



Toteutetaan maanmuokkausmenetelmät viljelytoimenpiteisiin kytkeytyen, maaaineseroosiota tehokkaasti estäen ja vesiensuojelumenetelmiä käyttäen



Oikea-aikaistetaan metsänhoitotoimenpiteitä
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Kohdennetaan terveys -ja kasvatuslannoitusta kasvaviin metsiin runkopuun tuotosta ja
hiilensidontaa voimistamaan

2. Käynnistetään metsitysohjelma ns. metsityskelpoisten vajaatuottoisten maa-alueiden
metsittämiseksi


Viestitään maanomistajille metsitysmahdollisuuksista



Toteutetaan metsitystoimenpiteitä kampanjana



Tuetaan uusien yrittäjälähtöisten palvelumallien käyttöönottoa metsittämisessä

3. Edistetään järeän laatupuun tuottamista Hämeessä


Luodaan edellytyksiä laatupuun kasvattamiselle ja markkinoinnille



Hyödynnetään myös taajama-alueiden korkealaatuisia puita puutuoteteollisuudessa

Parannetaan valmiuksia sopeutua ilmastonmuutokseen edistämällä metsien terveyttä
Toimenpiteet
1. Lisätään sekametsien määrää ja vältetään kuusen istuttamista liian karuille kasvupaikoille, koska
kasvatuksen riskit kasvavat huomattavasti ilmaston lämmetessä.
2. Huolehditaan laadukkaasta juurikäävän torjunnasta havupuuvaltaisten metsien käsittelyssä.
3. Tehostetaan metsätuhojen ja tuholaiskantojen seurantaa ja tuhotiedotusta.
4. Ennalta ehkäistään laajojen epidemia-ja myrskytuhojen syntymistä.
5. Pidetään metsät hyvässä kasvukunnossa yhdistämällä puuntuotanto ja arkiluonnonhoito.

Monipuolistetaan suometsien käsittelymenetelmiä
Toimenpiteet
1. Turvemaiden metsänhoidossa sovelletaan uusia tutkimustuloksia; harvennusten,
hakkuumenetelmien ja puunkorjuun suhteen Hämeessä.


Suositaan metsänkäsittelymenetelmiä, jotka pitävät suometsät latvuspeitteisinä.



Kunnostusojituksiin liitetään tarveharkinta ja/tai terveyslannoitus (jossa suositaan
tuhkapohjaisia) kiertotaloustuotteita.



Ojittamattomat suoalueet jätetään luonnontilaan tuottamattomat ja karut turvemaan
metsikkökuviot annetaan ennallistua.

2. Kartoitetaan korkeiden hiilipäästöjen riskikohteet turvemailla.
3. Hyödynnetään kotimaista metsäenergiaa maakunnallisissa ja kunnallisissa lämpökeskuksissa.

4.6 Metsätiet ja metsien saavutettavuus

19 (35)

Alueellinen metsäohjelma, Häme

24.11.2020

20 (35)

Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeen avulla nostetaan tieverkon palvelutasoa ja käytettävyyttä muun
muassa paikkatietoa hyödyntämällä. Samalla parannetaan tiekuntien päätöksentekokykyä ja tiekuntien
osakkaiden tavoitettavuutta. Hankkeella edistetään myös toimintavarmojen, nopeiden ja tasalaatuisten
tietoliikenneyhteyksien saatavuutta koko maassa. Panostukset infrastruktuuriin edistävät metsien
monipuolista hyödyntämistä, pelastustehtävien suorittamista, virkistyskäyttöä ja luontomatkailua sekä
muuta maaseudun elin-keinotoimintaa.”
Linkki KMS:n ko. hankesalkkuun, jossa laajempi kuvaus kansallisesta näkökulmasta
Hämeen metsäohjelmassa metsien saavutettavuuden kehittämisessä tulisi parantaa alempiasteisen
maaseudun sorapäällysteisen tiestön kuntoa sekä ely-rahoitteisilla, Kemera-rahoitteisilla ja
yksityisrahoitteisilla tukeen oikeutetuilla teillä, joita käytetään metsätalouden harjoittamiseen.
Metsätiestön kuntoisuuden parantamiseksi toimijoiden tulisi myös kehittää puunkorjuussa tarvittavaa
erillisinfraa, joksi luetaan puunkorjuun infran rakenteen, ainespuun ja energiapuun
terminaalivarastoalueet, puun keskitetyt lastauspaikat ja kaukokuljetusten ratayhteydet käyttöpaikoille.

Toimenpiteet
1. Aktivoidaan tiekunnat toimimaan ja kehitetään tiekuntien hallinnointia ja tieisännöintiä.
Hyödynnetään digitaalisia palvelualustoja metsäteiden hoidossa.
2. Parannetaan alempiasteisen sorapäällysteisen tieverkon kuntoa.
3. Kehitetään puunkorjuun infraa ja huomioidaan metsäteollisuuden tarpeet mm.
maakuntakaavoituksessa ja kuntien yleiskaavoituksessa.
4. Käynnistetään Hämeen infran parantamiseksi viestinnällisiä kehittämishankkeita, joilla edellä
mainittuja toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa ohjelmakaudella.
5. Tuodaan Kemera-rahoitustuki- ja toteutusilmoituslomakkeet ja tieto sekä juridisista että teknisistä
liiteasiakirjoista teiden rakentamiseen ja perusparannukseen helpommin toimijoiden saataville
Suomen metsäkeskuksen kotisivuja hyödyntäen.
Käynnistettävät toimenpiteet tukevat metsätalouden ja sitä sivuavien elinkeinojen kehittämisen lisäksi
myös muiden maaseudun elinkeinojen ja elinolojen kehittämistä sekä vähähiiliseen yhteiskuntaan
siirtymistä (mm. rautatiekuljetusten lisääntyminen). Yksityisteiden hallinnon ja kunnossapidon
ammattimaistuminen luo uusia työpaikkoja, elinkeinotoimintaa ja yhteisöverotuottoja Hämeen maakuntien
kunnille.
Linkkejä:
Yksityisteiden hoito

4.7 Uudet puupohjaiset tuotteet
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Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeessa kehitetään uusia metsäbiomassapohjaisia ratkaisuja ja tuetaan
niiden kaupallistamista. Toiminta keskittyy erityisesti uusien korkean lisäarvon kuitu-ja selluloosatuotteiden
kehittämiseen sekä puun käyttöön puurakentamisessa ja massiivipuutuotteissa. Myös puubiomassan ja sen
komponenttien uusia tuotemahdollisuuksia selvitetään. Tuki tutkimus-ja innovaatiotoiminnalle nopeuttaa
bio- ja kiertotalouden kasvua.”
Hämeen metsäohjelmassa nähdään mekaanisen puunjalostuksen kehittämishankkeet tärkeinä, koska
sahaustoiminnasta kertyvien tulojen avulla luodaan edellytyksiä Hämeen metsätalouden kannattavuudelle.
Puuhun pohjautuvien elinkeinojen kehittäminen sekä bioenergian alueellinen tuotanto tukevat toisiaan.
Kivihiilen käytön loppuminen Lahdessa lisää metsäenergian kysyntää sekä Päijät- että Kanta-Hämeessä.
Hämeessä on mielenkiintoinen puurakentamisen kasvupotentiaali, koska alueella on runsaasti sisustukseen
ja muotoiluun erikoistuneita yrityksiä. Näillä aloilla näyttää olevan hyvät mahdollisuudet kehittää uusia
puupohjaisia tuotteita ja lisätä puun osuutta jo olemassa olevissa tuotteissa. Puutuotealalla on jo
ennestään laajaa osaamista ja nyt myös puutekniikan koulutusta, minkä takia on syytä rakentaa verkostoja
yritysten välille.
Yksityisten puutalojen rakentaminen on vähentynyt muun muassa kaupungistumisen myötä, mikä on
asettanut haasteita pienille puuomakotitalojen valmistajille. Julkisen rakentamisen puolella on kuitenkin
kasvupotentiaalia, kun kunnallisia rakennuksia kuten kouluja ja terveyskeskuksia saneerataan ja uusitaan.

Toimenpiteet
1. Puurakentamisen edistämiseksi laaditaan maakunnalliset edistämisohjelmat. Työ toteutetaan
yhdessä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa.


Julkinen ja yksityinen puurakentaminen lisääntyy ohjelmakaudella.



Teollinen puurakentaminen ja puun käyttö infrarakenteissa lisääntyy.



Tuetaan mal-sopimusneuvottelujen laajentumista Hämeeseen vähähiiliseen rakentamiseen
kytkeytyen (mal-sopimukset ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia, joita on
mahdollisuus tehdä suurimpien kaupunkien ja Päijät-Hämeessä Lahden seutukunnan ja
Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan seutukunnan ja valtion välillä).

2. Verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä puurakentamisen edistämiseksi Hämeessä.
3. Osallistutaan ja luodaan edellytyksiä puupohjaisen energiatoimialan kehittymiseksi.
4. Edistetään kehittämishankkeilla uusien puutuotteiden ja puupohjaisten tuotteiden kehitystyötä.
Käynnistettävät toimenpiteet lisäävät hiilensidontaa pitkäikäisiin puutuotteisiin (puurakentaminen,
puutuotteet) ja hyödyntävät myös Hämeen maakunta-alueilta kertyviä energiajakeita, jotka omalta
osaltaan vähentävät fossiilisten/vastaavien polttoaineiden käyttöä (öljy, turve maakuntien lämpöenergian
tuotannossa).
Linkkejä:
Puurakentaminen, Puuinfo
Metsäenergia, Uutinen, Luonnonvarakeskus, 23.5.2019: Puun energiakäyttö lisääntyy
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4.8 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeessa parannetaan muun muassa uusien työkalujen avulla
luontomatkailun, metsien terveys-ja hyvinvointipalveluiden ja luonnontuotealan toimintaedellytyksiä.
Uudet arvoketjut ja metsänomistajien ansaintamallit luovat uutta metsiin ja luontoon perustuvaa
liiketoimintaa.”
Hämeen metsäohjelmassa luontomatkailulla ja siihen liittyvillä elämysmatkailulla sekä virkistyspalveluilla
on pääkaupunkiseudun läheisyyden ansiosta hyvä potentiaali houkutella niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia
matkailijoita Hämeen maakuntiin. Lahti on valittu vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi, ja tällä
tulee olemaan myönteinen vaikutus myös Päijät-Hämeen matkailulle.

Toimenpiteet
1. Luontomatkailun markkinoinnissa ja toteutuksessa hyödynnetään Hämeen maakuntien
kansallispuistot, virkistysreitit, erämaa-alueet ja kaupunkien taajamametsien lähivirkistysalueet.
2. Edistetään luonnonmukaisten tuotteiden keruuta Hämeessä.
3. Suunnataan koulutushankkeita nuorisolle. Hankkeisiin sisältyisi myös luonnontuotteiden
keräämistä ja metsänhoitotöiden toteutusta.
4. Pilotoidaan metsästysmatkailun kaupallistamista Hämeessä. Selvitetään mahdollisuutta pilotointiin
yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen ja maanomistajien kanssa, joillakin pilottialueilla
Hämeissä.
Linkkejä:
Luontoyrittäjyys
Green Care
Luontomatkailu yksityismetsissä, esimerkki kehittämishankkeesta
Luonnontuotteilla maailmanmarkkinoille

4.9 Osaaminen ja koulutus
Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeessa edistetään tutkimuksen, elinkeinoelämän ja koulutuksen
yhteistyötä muun muassa paikkatiedon, puutekniikan, talousmetsien luonnonhoidon, vesiensuojelun, suometsänhoidon, metsätieverkoston ja yrittäjyyden osaamisen kehittämiseksi. Myös metsäalan
kuljettajakoulutuksen laatua kehitetään.”
Tavoitteena on, että Hämeen maakunnissa on asiantuntevia metsäammattilaisia ja metsänomistajia. Tämä
saavutetaan järjestämällä teemakohtaisia koulutuspäiviä ajankohtaisista metsällisistä aiheista ja samalla
tarjotaan myös nuorisolle mahdollisuutta opiskella metsätaloutta. Metsätalous herättää voimakkaita
tunteita myös Hämeessä. Eniten keskustelua herättävät ilmastokysymykset, biologinen monimuotoisuus ja
metsätalouden käyttämät metsänhoito- ja hakkuumenetelmät.
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Tavoitteena tulisi myös olla, että metsäammattilaiset osallistuvat aktiivisesti yleiseen keskusteluun.
Näkemyksiemme täytyy perustua objektiivisesti tuotettuun faktatietoon, kokemukseen ja viimeisimpiin
tutkimustuloksiin. Korostamme, että metsätalous on mahdollisuus ja ratkaisu moneen ilmasto-ongelmaan.
Meillä on käytössämme asiantuntevia ammattilaisia, jotka työskentelevät uusimpien työohjeiden
mukaisesti metsänomistajien tavoitteet huomioiden ja erilaisia vaihtoehtoja metsänomistajille esitellen
sekä tarjoten.

Toimenpiteet
1. Kehitetään luonnonvara-alan opetusta ja toimijayhteistyötä alueella tiedekorkeakoulussa (LUT),
ammattikorkeakouluissa (HAMK ja LAB) ja ammatti-instituuteissa turvaten osaavan työvoiman
saatavuutta Hämeeseen.
2. Tarjotaan monipuolista metsiin kytkeytyvää teemakoulutusta niin ammattilaisille kuin
metsänomistajille. Otetaan käyttöön uusia tietotyökaluja ja koulutustapoja.
3. Pidämme huolta ammattitaidostamme kouluttautumalla myös metsänhoidon uusien menetelmien
hallintaan ja ilmastomuutoksien hillitsemiseen ja torjuntaan.
4. Huomioimme lasten ja peruskoulua käyvien nuorten tietotarpeet metsällisen koulutuksen
tarjonnassa. Rakennamme toimijayhteistyössä lapsille ja nuorille käytännönläheisen metsäsuhteen
tarjoamalla harjoittelu-ja työllistymismahdollisuuksia Hämeen metsissä.
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4.10 Metsätalous ja kaavoitus Hämeessä
Kaavoituksesta aiheutuu metsätalouden käytön rajoituksia. Yleiskaavojen todelliset vaikutukset
metsätalouden harjoittamiseen jäävät usein selvittämättä. Näin ollen selvitykset kaavamerkintöjen
vaikutuksista voivat jäädä riittämättömäksi metsätalouden näkökulmasta. Rajoitukset voivat johtaa
metsätalouden harjoittamisen rajoittamiseen ja metsänhoidon tilan sekä hiilensidonnan heikentymiseen.
Kuntien laatimien yleiskaavojen metsätaloudellisten vaikutusten arviointia tulisi kehittää ja ottaa osaksi
yleiskaavaprosessia.
Yhteistyötä ja vuorovaikutusta lisäämällä kuntapäättäjät, maankäytön suunnittelijat ja maisematyölupia
käsittelevät viranomaiset ymmärtävät, mitä eri metsätalouden toimenpiteet tarkoittavat. Samalla
tiedostetaan, mikä on toimenpiteiden merkitys metsätalouden kannattavuudelle ja metsänomistamiselle.

Toimenpiteet
1. Huomioidaan metsäelinkeinojen harjoittaminen kaavoituksessa edistäen ja kehittäen yleiskaavojen
metsätalousvaikutusten arviointia. Seurataan ja vaikutetaan toimijayhteistyössä kaavoitukseen
kaavaprosessin eri vaiheissa.
2. Kannustetaan kuntia sujuvoittamaan maisematyölupakäytäntöjä vanhoilla ennen 1.5.2017
laadituilla yleiskaava-alueilla, joilla voidaan vaatia maisematyölupa puunkaatoon.
3. Lisätään metsäsektorin toimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden välistä tietämystä ja
vuorovaikutusta kunnallisessa kaavoituksessa.
4. Lisätään maanomistajien tietoisuutta kaavoitukseen osallistumisesta ja kaavan
suunnittelumääräysmerkintöjen vaikutuksista metsätalouden harjoittamiselle.

4.11 Tila- ja omistusrakenteen kehittäminen Hämeessä
Resurssitehokkaan ja kestävän metsänhoidon edellytyksenä on aktiivinen, kestävä ja monipuolinen
metsätalouden harjoittaminen. Kestävässä ja monipuolisessa metsänomistuksessa vältämme metsätilojen
pienemmiksi pirstomista, jolloin jatkava metsänomistajasukupolvi ylläpitää metsätalouden harjoittamisen
tärkeitä perinteitä ja varmistaa kestävän metsätalouden jatkumisen tulevina vuosikymmeninä. Metsätilat
ovat niitä toimintayksiköitä, joissa metsiä käytetään ja joihin kohdentuen metsätilojen omistajat tekevät
metsiensä käyttöä koskevat päätökset. Perusedellytyksenä tässä on toimiva ja kehittyvä metsätila- ja
omistusrakenne Hämeen yksityismetsissä.

Tavoitteet
1. Vauhditetaan sukupolvenvaihdoksia metsä-ja maatiloilla ohjelmakaudella neuvontaa tarjoamalla.
1. Lisätään yli 50 hehtaarin suuruisten yksityisten metsänomistusten suhteellista prosentuaalista
osuutta Hämeen yksityismetsistä.
2. Lasketaan metsänomistajien keski-ikää ohjelmakaudella aktivoimalla metsänomistajia
sukupolvenvaihdoksiin.
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3. Edistetään yrittäjämäistä metsätalouden harjoittamista.
4. Lisätään yhteismetsien suhteellista pinta-alaosuutta Hämeen yksityismetsistä.

Toimenpiteet
1. Kohdennetaan sukupolvenvaihdokseen tähtäävää neuvontaa ja toimenpiteitä tehostetusti
ikääntyneille metsänomistajille, muun muassa kehittämishankkeina ja toimijapalveluina
toimijoittain.
2. Luodaan ja parannetaan yrittäjämäisen metsätalouden harjoittamisen olosuhteita Hämeessä.
3. Kerrotaan yhteismetsämuotoisesta metsän omistamisesta ja viestitään yksityismetsien
yhteismetsään liittämisen mahdollisuudesta Hämeessä.

4.12 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen
Kansallinen metsästrategia: ”Hankkeessa toteutetaan linjaukset, jotka koskevat kansainvälistä
metsäpolitiikkaa ja EU-vaikuttamista sekä kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistämistä.
Samalla edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista metsäalalla. Hankkeella pyritään
myös turvaamaan metsäalan ja kestävän metsätalouden toimintaedellytykset sekä lisäämään tietoisuutta
metsäalan merkityksestä ilmasto-ja energiapolitiikan ratkaisuissa.”
Hämeen metsäohjelmassa kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen ovat kytköksissä erityisesti
ohjelman strategisiin tavoitteiden saavuttamiseksi elinkeinojen kehittämiseksi toteutettavien
kehittämishankkeiden avulla joita voidaan toteuttaa erillisillä rahoitusohjelmilla, joista Manner-Suomen
maaseutuohjelma seuraavalle ohjelmakaudelle on merkityksellisin. EU:n metsäpolitiikan seuraaminen ja
metsäpolitiikkaan vaikuttamista voidaan tehdä toimijayhteistyössä ohjelmakaudella. Häme soveltuu myös
sijaintinsa ja monimuotoisten metsiensä, metsiin liittyvän aktiivisen yritystoiminnan ja laaja-alaisen
puutuoteyrittämisen osalta EU-vierailuiden kohdevierailuihin sen helpon saavutettavuuden vuoksi.

Toimenpiteet
1. Lisätään EU-päättäjien tietoisuutta Hämeen perhemetsätaloudesta ja metsäklusterista.
2. Tuodaan esiin hämäläisen metsätalouden mahdollisuuksia ilmastomuutoksen ratkaisuissa.
3. Hyödynnetään Lahden saama EU:n ympäristöpääkaupunki-palkinto EU-päättäjien Suomen
vierailuilla.
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5 Ohjelman toimeenpano
Toimeenpanosuunnitelma
Metsäkeskuslain mukaan alueellisen metsäneuvoston tehtävänä on laatia ja hyväksyä alueellinen
metsäohjelma sekä seurata ja edistää ohjelman toteuttamista. Metsäkeskuslain mukaan ohjelmaa
tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Alueellisen metsäohjelman tarkistamisesta ja sen vaikutusten arvioinnista
säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan tarvittaessa säätää alueellisen metsäohjelman seurannasta.
Hämeen metsäneuvosto päättää vuosittaisista painotuksista ohjelman toteutuksessa ja seuraa
metsäohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Metsäohjelman sisältöä voidaan tarvittaessa
päivittää ja täydentää ohjelmakauden aikana. Hämeen metsäohjelman toimeenpanon ja metsäneuvoston
työn tueksi perustetaan ohjelman valmistelussa mukana olleista sidosryhmätahoista toimeenpanoryhmä,
jonka tehtävänä on kokoontua vuosittain keskustelemaan, valmistelemaan ja seuraamaan ohjelman
toimeenpanoa sekä edistämään siinä tarvittavaa yhteistyötä. Toimeenpanoryhmän kokoaa Suomen
Metsäkeskus ja koolle kutsuu Hämeen metsäneuvosto.
Ohjelmaa toteutetaan eri hallinnonalojen ja organisaatioiden käytössä olevien henkilö- ja
rahoitusresurssien puitteissa. Metsäalan toimijoiden, yritysten ja metsänomistajien omarahoitus on tärkeä
osa ohjelman toimenpiteiden toteutusta. Ohjelman kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa EU:n
rakenne- ym. rahastojen tuella toteutettavien kehittämishankkeitten merkitys on erityisen suuri.

6 Ohjelman seuranta
Toimintaympäristön säännöllinen seuranta, mittariston teemakohtainen kehittäminen ovat
Metsäkeskuksen asiantuntijoiden ja alueen AMO-vastaavan keskeisiä työtehtäviä. Metsäohjelman
toimenpiteiden ja niiden vaikuttavuuden seuranta toteutetaan Hämeen metsäneuvostossa säännöllisesti,
tarvittavat analyysit, tarvittavien muutosten teko ja metsäohjelman ajan tasalla pitämisestä päättää
alueellinen Hämeen metsäneuvosto. Alueellinen metsäneuvosto on muodostettu Hämeen maakunnan
alueella toimivista maakunnallista sidosryhmistä ja metsäalan toiminnanharjoittajista ja
toimijoista. Hämeen metsäohjelmassa voidaan muillekin mittareille asettaa alueellisia tavoitteita, joita
kaikkia ei kuitenkaan valtakunnallisesti seurata.
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7 Ohjelman vaikutukset
Hämeen metsäohjelman vaikutusten arviointi toteutettiin 9.6.2020 asiantuntija-arviointina. Arviointi tehtiin
kokoamalla sidosryhmistämme erillinen vaikutusten arviointiryhmä tekemään arviointi itsenäisenä
toimeksiantona. Metsäohjelman hankesalkkujen toimenpiteiden kokonaisvaikutus sisältää taloudellisen,
ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen näkökulman. Arviointi toteutettiin työryhmässä hankesalkkujen
toimenpiteiden vaikutukset arvioiden näkökulmittain. Jokaisesta hankesalkusta oli koottu toimenpiteet
erilliselle dialle arvioitavaksi. Arviointi toteutettiin työryhmäarviointina arviointiryhmän puheenjohtajan
johdolla eri näkökulmat huomioiden. Arviointiasteikko oli viisiportainen ja havaitut merkitykselliset
vaikutukset kuvattiin myös sanallisesti. Hämeen metsäneuvosto käsitteli kokouksessaan 15.6.2020 tehdyn
asiantuntija-arvioinnin ja hyväksyi sen. Arviointiryhmän hyväksymä ja laatima erillinen arviointiliite on
sisällytetty Hämeen metsäohjelmaan. Arviointiryhmän viisihenkinen kokoonpano on nähtävillä
liiteasiakirjassa 3.
Metsäohjelman aluetaloudelliset vaikutukset arvioidaan metsäsektorin työllistävyyttä, tuotosta ja
arvonlisäystä tarkastellen vuosikohtaisena seurantana. Vuosiseurannassa tarkastellaan seuraavia
toimialoja: massa-ja paperiteollisuus, puutuoteteollisuus ja metsätalous.
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Liite 1. Metsäohjelman mittarit ja tietolähteet hankesalkuittain
Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
Metsänhoito


Puuston kasvu (VMI12 108 milj. m³), Lähde Luke Vmi, SL (Seppo Leinonen kerää)



Hakkuukertymä, Lähde Luke Metsätilastot vertailuna SK, SL



Hakkuut hakkuutavoittain, Lähde Smk mki-seuranta, SL



Metsänviljely, Lähde Luke Metsätilastot SL



Metsien lannoitus (terveyslannoitus kts Kemera) SL



Vajaatuottoisten alueiden metsitys, erillinen kartoitus Smk?



Taimikoiden laatuluokitus, Luke VMI SL (VMI-kausittain)

Kemera-töiden seuranta työlajeittain, Lähde Smk Kemera-seuranta, SL


Taimikon varhaishoito, taimikonhoito ja nuoren metsän hoito (sis. pienpuun keräys)



Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus, Lähde Luke Metsätilastot SL



Suometsän hoito => kunnostusojitus, Lähde Luke Metsätilastot SL



Metsän terveyslannoitus, Lähde Luke Metsätilastot SL

Metsätilarakenne, Lähde Smk, Tilarakenteen kehittämisen johtava asiantuntija A.P. Smk


Yli 50 hehtaarin suuruisten yksityisten metsätilojen ja yhteismetsien osuus metsien kokonaispinta-alasta



Metsänomistajien keski-ikä



Kuolinpesien metsäpinta-alaosuus (%) kaikista yksityismetsistä

Metsänomistamisen kannattavuus, Lähde Luke Metsätilastot, SL


Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto



Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain:



a. aikasarja maakunnittain, b. maakuntien vertailu c. bruttokantorahatulot omistajaryhmittäin



Yksityismetsätalouden liiketulos, €



Yksityismetsätalouden liiketulos, €/ha


a. aikasarja maakunnittain, b. maakuntien vertailu
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Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
METSOn toteutusmäärät/vuosi maakunnittain, Lähde METSO-tilannekatsaus Luke (luonnonhoidon asiantuntija N.J. SMK)
Ympäristötukisopimusten määrä (kts. Kemera, kpl ja ha) (palvelualueen luonnonhoidon asiantuntija N.J. Smk)
Luonnonhoitohankkeet (kts. Kemera) (palvelualueen luonnonhoidon asiantuntija N.J. Smk)


elinympäristöjen hoito- ja kunnostushankkeet, kpl ja ha (Kemera kpl hankkeita, vuosittainen seuranta toteutuksen ha) +
muulla rahoituksella toteutetut (esim. EU hankkeet) tietolähde ELYt



vesiensuojeluhankkeiden määrä, kpl (Kemera)



Rahoitetut ja toteutetut vesiensuojeluhankkeet, kpl (mm. HELMI-ohjelma, EU-hankkeet),
tietolähde mm. ELY;t tai vesiensuojeluyhdistykset. Alueen omien tietopyyntöjen perusteella.



kulotuksen määrä, ha

Metsiensuojelu, suojeluluokittain ha, Lähde Luke tilasto, SL
Kuolleen puun määrä, VMI (palvelualueen luonnonhoidon asiantuntija kerää)
Luontolaadun tarkastustulokset ja kevennetty tarkastus, lähtötieto 2016–2018 keskiarvot Lähde Smk Lula-seuranta


Tarkastettujen luontokohteiden lukumäärä ja keskimääräinen pinta-ala (kpl ja ha)



Luontokohteiden ominaispiirteiden säilyminen yksityismetsien hakkuissa (% luontokohteen p-alasta)



Säästöpuuston laatu yksityismetsien hakkuissa (%-jakauma avohakkuualoista)



Säästöpuuston määrä ja arvo yksityismetsien hakkuissa (m³/ha, kpl ja €)



Vesiensuojelun laatu teollisuuspuun korjuussa (%-jakauma hakkuualoista)



Vesiensuojelun laatu maanmuokkauksessa (%-jakauma muokkausaloista)

Ilmastoviisas metsätalous – hiilitaseet, hakkuut ja käyttö
Ilmasto


Hiilitaselaskelmat maakunnittain, Lähde Luken vuoden 2020 laskelma

Hakkuut


Puuston poistuma ja kasvu, Lähde Luke Vmi- ja Metsätilastot SL



Raakapuun kokonaiskäyttö ja käyttö metsäteollisuudessa (m³), Lähde Luke Metsätilastot SL

Bioenergia, Lähde Luke Metsätilastot, maakunnallinen tieto SL


Energian kokonaiskulutus ja puupohjaisen energian osuus energian kokonaiskulutuksesta (johdantona)



Kiinteiden puupolttoaineiden energiakäyttö



Metsähakkeen käyttö
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Metsätiet ja metsien saavutettavuus
Metsätiet


Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus
Lähde Luke Metsätilastot ja Smk Kemera

Uudet puupohjaiset tuotteet
Puun käyttö, valtakunnallinen, Lähde, SMK Toimintaohjelma. Tiedon kerääjä puurakentamisen koordinaattori, SMK


Julkinen puurakentaminen (osuus)



Teollinen puurakentaminen (€)



Puurakentamisen liiketoiminta (€)

Uudet puupohjaiset tuotteet (laadullinen indikaattori), valtakunnallinen, SMK Toimintaohjelma. Tiedon kerääjä; Biotalouden
johtava asiantuntija SMK

Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
Luontomatkailu


Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja valtion maille kohdistuvien eräpäivien lukumäärä
Lähde Metsähallituksen asiakastietojärjestelmä, SL

Luonnontuoteala ja muut ekosysteemipalvelut


Luonnontuoteliiketoiminnan liikevaihto, Lähde: TEM, toimialaraportti, valtakunnallinen. Kerääjä: M.Ä. SMK



Muiden ekosysteemipalveluiden liikevaihto, Lähde: TEM, toimialaraportti, valtakunnallinen. Kerääjä: M.Ä. SMK



Luomusertifioitu pinta-ala, Lähde: Ruokavirasto, Kerääjä: M.Ä. Smk

Osaaminen ja koulutus
Osaaminen


metsäalan peruskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain eri opintoasteilla (ammatillinen peruskoulutus,
ammattikorkea ja yliopisto (perustutkinnot)
Lähde; Tilastokeskus

Nuoret


Metsällisiin tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä
Lähde: Ryhmäsertifioinnin seuranta, alueellinen sertifiointitoimikunta
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Metsäalan aluetalousvaikutukset
Lähde Tilastokeskus, Kansatalouden tilinpito: Aluetilinpito, 30 toimialaa (SL)
Metsäsektorin työlliset


massa- ja paperiteollisuudessa



puutuoteteollisuudessa



metsätaloudessa

Metsäsektorin tuotos, (aikasarja maakunnittain b. maakuntien vertailu)


massa- ja paperiteollisuudessa



puutuoteteollisuudessa



metsätaloudessa

Metsäsektorin arvonlisäys, (aikasarja maakunnittain b. maakuntien vertailu)


massa- ja paperiteollisuudessa



puutuoteteollisuudessa



metsätaloudessa
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Liite 2. Hämeen metsäohjelma laadinta/metsäneuvosto
Hämeen metsäohjelman laatineessa metsäneuvostossa toimivat nelivuotiskaudella 15.5.2019–14.5.2023
seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet
Eine Rosenberg-Riihimäki, Mhy Päijät-Häme, Asta Sarkki, MTK metsälinja, Jyri Rauhala, Suomen
Riistakeskus, Petri Tahvanainen, Metsä Group, Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto, Laura Leppänen, PäijätHämeen Liitto, Jussi Torpo, Versowood Oy, Aapo Palonen, Viisipuu Oy, Antti Sipilä, Hämeen
ammattikorkeakoulu, Juha Simola, Mustialan yhteismetsä, Sanni Manninen-Johansson, Vanajavesi-säätiö,
Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, Matti Seppä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Hilkka Kemppi, Hämeen
piiri/eduskunta. Hämeen metsäneuvoston puheenjohtajana toimii Eine Rosenberg-Riihimäki.
Varajäsenet
Eija Vallius, Mhy Kanta-Häme, Jukka-Pekka Kataja, MTK Häme, Marko Muuttola, Riistakeskus, Matti
Toivakainen, UPM, Päivi Kokki, Hausjärven 4H, Heikki Pusa, Hämeen liitto, Juha Hertsi, Päijät-Hämeen
liitto, Ville Parkkinen, Koskitukki Oy, Jussi Joensuu, Profor Oy, Mirja Mikkilä, LUT School of Energy Systems,
Jarmo Poutiainen, Alhaisen-Kirilän yhteismetsä, Heikki Mäkinen, Vesijärvisäätiö Lahti, Jarmo Paukku,
Hämeen ELY-keskus, Karri Jutila, Suomen luonnonsuojeluliitto.
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Liite 3. Hämeen metsäohjelman vaikutusten arviointi hankesalkkujen merkitsevyyden osalta 10.6.2020

Hankesalkun sisältö

Taloudelliset

Ekologiset

Sosiaaliset

Kulttuurilliset

Kokonaisvaikutus

Resurssitehokas ja kestävä
metsänhoito (TP 1.)

++

0

++

0

+

Talousmetsien luonnonhoito ja
metsäluonnon monimuotoisuus (TP 2.)

+

++

++

++

++

Ilmastokestävä metsätalous (TP 3.)

+

++

+

+

+

Metsätiet ja metsien saavutettavuus
(TP 4.)

++

0

+

+

+

Uudet puupohjaiset tuotteet (TP 5.)

++

+

+

+

+

Luontomatkailu, luonnontuoteala, ja
luontoon perustuvat muut palvelut (TP
6.)

+

0

++

+

+

Osaaminen ja koulutus (TP 7.)

+

+

++

+

+

Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EUvaikuttaminen (TP 8.)

+

0

0

0

0

Metsätalous ja kaavoitus Hämeessä
(TP 9.)

+

0

+

+

+

Tila- ja omistusrakenteen
kehittäminen Hämeessä (TP 9.)

+

0

+

0

+

Metsätieto ja alustatalous,
läpileikkaava (TP 11.)

++

+

+

0

+

Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä,
läpileikkaava (TP 12.)

+

+

+

+

+
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Vaikutusarvo sekä vaikutuksen sanallinen kuvaus
++ Vaikutukset paranevat nykytilanteeseen verrattuna
+ Vaikutukset hieman paranevat nykytilanteeseen verrattuna
0 Ei vaikutuksia nykyiseen tilanteeseen
- Vaikutukset hieman huononevat nykytilanteeseen verrattuna
-- Vaikutukset huononevat nykytilanteeseen verrattuna

Sanallinen kuvaus työryhmän näkemyksen mukaan merkittävimmistä vaikutuksista
TP 1. Terveys-ja kasvatuslannoituksilla on melkoisesti välittömiä positiivisia talousvaikutuksia. Myös
metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen lisää talousvaikutuksia. Sosiaaliset vaikutukset tulevat
metsäklusterin työllisyyden kautta korkeiksi ja merkittäviksi.
TP 2. Metso-ohjelmalla on positiivisia merkittäviä vaikutuksia, vapaaehtoisuus ja riittävä rahoitus tarvitaan
toteutukseen. Myös virkistyskäytöllä arvioidaan olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia.
TP 3. Sekametsärakenne ja hakkuiden monipuolistaminen vaikuttavat positiivisesti ilmastokestävään
metsätalouteen.
TP 4. Taloudelliset vaikutukset merkittäviä metsien hyödyntämisen osalta. Tukijärjestelmiä tulisi
virtaviivaistaa ja ”byrokratiaa” pyrkiä karsimaan.
TP 5. Energiatoimialalla on Hämeessä paljon uusia mahdollisuuksia samoin puurakentamisen ja
puutuotteiden jalostamisen.
TP 6. Työllistämisessä on myös mahdollisuuksia, kaavoitus nähdään uhkatekijänä metsätalouden
harjoittamiselle.
TP 7. Osaamiseen eväät saadaan koulutuksesta. Koulutuksen ja tutkimuksen hyvä yhteistyö on alueellinen
menestystekijä. Evo-yhteistyö opetuksen ja toimijoiden kanssa on toimiva kokonaisuus.
TP 8. Vaikuttamismahdollisuudet koetaan vähäisiksi, EU-rahoitus nähdään positiivisena kasvavana
mahdollisuutena Hämeessä.
TP 9. Epävarmuustekijöitä metsätalouden harjoittamiseen monipuolista osaamista ja vuoropuhelua
metsien hyödyntämisestä tarvitaan Hämeeseen lisää.
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TP 10. Omistusrakenne moniarvoistaa metsänomistusta. Sukupolvenvaihdoksia edistämällä tulisi edetä.
TP 11. Digitaalinen tieto tärkeässä roolissa, Markkinointiin ja päätöksentekoon uusia työvälineitä ja
menetelmiä ja mahdollisesti laajempaa toimijayhteistyötä.
TP 12. Toimijoiden laaja ja tiivis yhteistyö toimii ja saa kiitosta Hämeessä metsätalouden edistämisestä.
Vaikutusten arviointityöryhmä kokoontui ja teki Hämeen metsäohjelmasta vaikutusten arvioinnin
10.6.2020.
Vaikutusten arviointityöryhmään kuuluivat Jari Vainikka, StoraEnso Metsä (puheenjohtaja)
Jari Yli-Talonen, Metsänhoitoyhdistys Päijät Häme, Suvi Mäkelä, Vanavesi-säätio Oy, Jari Hynynen, Luke
Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy. Arviointiryhmän sihteerinä ja valmistelijana toimi Jouni Rantala,
Suomen metsäkeskuksesta.
Hämeen metsäneuvosto hyväksyi vaikutusten arvioinnin esitellyssä muodossa 15.6.2020 kokouksessaan.
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