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1. Yhteenveto 

Lapin alueellinen metsäohjelma 2021–2025 on koko metsäalan ja maakunnan yhteinen ohjelma, jonka 
visioksi on kirjattu seuraavaa: ”Lapin metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde.” 
Metsäohjelma on laadittu yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Ohjelma on laadittu maa- ja 
metsätalousministeriön ohjeistuksen perusteella, ja se toteuttaa Kansallista metsästrategiaa. Ohjelma 
ulottuu yli toimiala- ja hallinnonalarajojen. Sen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä 
sekä antaa suuntaviivat alueen metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle, puunkäytölle ja jatkojalostukselle 
sekä metsien monikäytölle. 

Lapin metsäohjelman strategiset linjaukset vuoteen 2025 ovat seuraavat: 

Metsäbiotalouden investointien tukeminen, suurimpien ylläpidettävien hakkuumäärien hyödyntäminen 
yksityismailla, maankäyttömuotojen entistä parempi yhteensovittaminen, metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen ja talousmetsien luonnonhoidon korostaminen sekä metsien monimuotoisuuden 
ylläpitäminen ja lisääminen. 

Ohjelman keskeiset kehittämistavoitteet ovat seuraavat:  

1. Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava) 

 Metsän luonnonvarojen kestävä käyttö 

 Metsävaratiedon ja muun paikkatiedon hyödyntäminen metsäneuvonnassa. 

2. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava) 

 Metsätalouden ja metsään perustuvien elinkeinojen imagon parantaminen 

 Metsäalan vaikuttavuuden merkitys Lapissa 

3. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito  

 Metsänhoitomenetelmien kehittäminen ja aktiivinen käyttö sekä hakkuumahdollisuuksien 
kasvattaminen 

 Metsiin perustuvien elinkeinojen ja virkistyskäytön yhteensovittaminen ja 
kokonaiskestävyyden huomioiminen 

4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus  

 Metsän monimuotoisuuden ja puuntuotannon yhteensovittaminen 

 Vesiensuojelu luonnonhoidossa 

 Vapaaehtoisen suojelun edistäminen 

5. Ilmastokestävä metsätalous  

 Pitkäaikaisten hiilivarastojen tuottaminen metsistä saatavilla raaka-aineilla 

 Hyvän metsänhoidon periaatteilla metsien hyvästä kasvukunnosta, terveydestä ja 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 

6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus  

 Ympärivuotisen puunkorjuun, -kuljetuksen ja metsänhoidon mahdollistaminen riittävällä ja 
riittävän laadukkaalla tieinfrastruktuurilla  
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7. Uudet puupohjaiset tuotteet  

 Puunkäytön lisääminen rakentamisessa, korkeamman jalostusasteen tuotteet 

 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen, koulutuksen kehittäminen, PK-yritysten 
tukeminen 

 Puutuotealan ja metsäteollisuuden investointien edellytysten turvaaminen 

8. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut  

 Luonnontuotetieto paikkatietoon ja sovelluksiin, metsänomistajan mahdollisuudet 
näkökulmana 

 Luomu-valvonnassa olevien keruualueiden lisääminen ja hyödyntäminen yritystoiminnassa 

 Metsätiedon hyödyntämisasteen nostaminen luontomatkailussa, luonnontuotteissa, 
porotalouden elinkeinoissa  

9. Osaaminen ja koulutus (läpileikkaava) 

 Työvoiman määrän ja sen riittävän osaamisen varmistaminen 

 Pohjoisen tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksen turvaaminen 

 Metsäalan vetovoimaisuuden lisääminen 

10. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen 

 Metsäala Lapin ohjelmiin ja maakunnan kansainväliseen yhteistyöhön mukaan vahvemmin 

 Kestävä, arktinen metsätalous osana Lappi-brändiä 

 

Lapin alueellisen metsäohjelman 2021–2025 kehittämistavoitteita toteutetaan konkreettisilla 
toimenpiteillä, alueen toimijoiden välisenä yhteistyönä alueen metsäalan parhaaksi. 
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2. Johdanto  

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 tehtävinä ovat 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 kaudelle 2021–2025 valmistuivat syyskuussa 2020. Ne 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 ohjelmat 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. 

Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Lapin metsäneuvoston ja alueellisten 
työryhmien ja toimijoiden kesken. Lapin metsäneuvosto koordinoi metsäohjelman laadintaa sekä seuraa ja 
edistää ohjelman toteuttamista. 

Alueelliset metsäneuvostot edistävät ja seuraavat ohjelmien toimeenpanoa ja tarkistavat ohjelmien 
sisältöjä ohjelmakauden 2021–2025 aikana.   

Lapissa alueellista metsäohjelmaa valmistelivat seuraavat ryhmät: METSÄTALOUS (metsätalous, 
metsänhoito, puunjalostus, ilmasto), MUU METSIEN KÄYTTÖ (ekosysteemipalvelut, virkistys, matkailu, 
ilmasto) ja YMPÄRISTÖ (monimuotoisuus, vesienhoito, suojelu, ilmasto). Kaikkien ryhmien läpileikkaavana 
teemana on ilmasto. Ryhmiin oli kutsuttu teeman mukaiset jäsenet eri sidosryhmistä. Ryhmien 
vetovastuussa olivat Metsäkeskuksen asiantuntijat. 

Lapin metsäneuvosto edistää ja seuraa ohjelman toimeenpanoa ja tarkistaa ohjelman sisältöjä 
ohjelmakauden 2021–2025 aikana tarpeen niin vaatiessa. 

  



Alueellinen metsäohjelma 2021–2025, Lappi 

30.11.2020 6 (39) 

3. Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuuskuvat

3.1 Kansallinen strategia taustalla 

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

Sen strategiset päämäärät ovat seuraavat: 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. 

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 
ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja miten sitä torjutaan eri elämänaloilla? Suuren huomion kohteena 
ovat olleet metsien käyttö, niiden hiilinielut ja hiilivarastot.  

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 
seuraavat: 

 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
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 Osaaminen ja koulutus  

 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen 

Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä alueen kumppaneiden kanssa. 

3.2 Lapin metsäalan toimintaympäristön tilannekuva  

Lapin maakunnan maapinta-ala 9,266 miljoonaa hehtaaria, josta metsätalousmaata 9,083 miljoonaa 
hehtaaria (sisältää suojelualueet) eli 98 prosenttia maa-alasta. Metsämaata 4,96 miljoonaa hehtaaria, josta 
puuntuotantoon käytettävissä 3,75 miljoonaa hehtaaria eli 75 prosenttia. Metsämaasta 62 prosenttia on 
valtionmaita, puuntuotannon metsämaasta 50 prosenttia on valtionmaita. 

Puuston tilavuus metsä ja kitumaalla 417 miljoonaa kuutiometriä, missä on lisäystä edelliseen inventointiin 
28 miljoonaa kuutiometriä. Keskitilavuus metsämaalla 75 kuutiometriä hehtaarilla. Lapin alueella 17 
prosenttia koko Suomen metsien puustosta.   

2015–2018 hakkuut ja luontainen poistuma olivat keskimäärin 4,1 miljoonaa kuutiometriä pienemmät kuin 
tuorein mitattu kasvu. Kasvu 12,2 miljoonaa kuutiometriä on miljoona kuutiometriä pienempi kuin 
VMI11:ssa. Syitä tähän ovat kasvun laskentatavan muutos, joka pienensi erityisesti lehtipuun kasvua, 
männyn kasvun alentuma, jota on havaittu myös Pohjois-Ruotisissa sekä metsien suurimman 
kasvunlisäyksen vaiheen päättyminen metsien varttumisen vuoksi.   

Taimikonhoito- ja ensiharvennustarpeita on moninkertaisesti enemmän kuin viime vuosina tehty. 
Monimuotoisuudelle tärkeä kuollut puusto on edelleen vähentynyt, mutta taso on selvästi korkeampi kuin 
muualla Suomessa. Vähenemä on samaa tasoa sekä suojelualueilla että metsätalousmailla, tähän on 
vaikuttanut muun muassa se, että suurista myrskytuhoista on aikaa.  

Suurin ylläpidettävissä oleva runkopuun kertymäarvio (6,8 milj. m³/v) vuosille 2016–2025 on noin 2 milj. 
m³/v suurempi kuin vuosien 2016–2018 toteutunut hakkuukertymä ja nousee edelleen seuraaville kausille 
2 milj. m³/v.  Puuston hiilinielu säilyy vahvana: noin 12 milj. CO2-ekv tonnia toteutuneiden hakkuiden 
tasolla ja noin 9 milj. CO2-ekv tonnia suurimmalla ylläpidettävällä hakkuutasolla. 

Lisätietoa: Lapin alueelliset kehitysnäkymät, Lapin maakunnan alueen metsävarat ja hakkuumahdollisuudet 
ja keskeistä metsäalan sanastoa (sanastohanke). 

Lapin metsäalaa ja metsäisiä elinkeinoja lukuina 

 Puuston kokonaistilavuus: 417 miljoonaa kuutiometriä  

 Puuston kasvu: 12,2 miljoonaa kuutiometriä 

 Puuston keskikasvu*: Metsä- ja kitumaalla 1,8 kuutiometriä hehtaarilla vuodessa, metsämaalla 2,3 
kuutiometriä hehtaarilla vuodessa 

 Ainespuun suurin kestävä hakkuumahdollisuus***: 6,33 miljoonaa kuutiometriä 

 Ainespuun käyttö v. 2018**: 5,8 miljoonaa kuutiometriä 

https://lapinluotsi.fi/wp-content/uploads/2019/10/lapin-alueelliset-kehitysnakymat-syksy-2019.pdf
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545785/AMO_Lappi_2020_0420.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.metsalehti.fi/metsanomistus/metsasanasto/
https://www.metsalehti.fi/uutiset/sanastohankkeessa-tuotetaan-metsaalan-kasitteille-selitykset/#2c97f2e2
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 Energiapuun suurin kestävä hakkuumahdollisuus***: 1,45 miljoonaa kuutiometriä 

 Energiapuun (metsähake) käyttö 2018**: 0,311 miljoonaa kuutiometriä 

 Yksityisiä metsälöitä 32 932 kappaletta** 

 Tilakoko**: 46 hehtaaria 

 Yhteismetsät: 102 kappaletta, pinta-ala noin 310 000 hehtaaria 

Metsäsektorin työlliset Lapissa vuonna 2016: 

 Metsätalous 1939 henkilöä 

 Massa- ja paperiteollisuus 1015 henkilöä 

 Puutuoteteollisuus 619 henkilöä 

Metsäsektorin tuotos Lapissa vuonna 2017 

 Metsätalous 301 miljoonaa euroa 

 Massa ja paperiteollisuus 1180 miljoonaa euroa 

 Puutuoteteollisuus 206 miljoonaa euroa 
(*Massa-, kartonki- ja paperiteollisuus sis. painamisen.)  

Metsäsektorin arvonlisäys Lapissa vuonna 2016 

 Metsätalous 206 miljoonaa euroa 

 Paperiteollisuus 275 miljoonaa euroa 

 Puutuoteteollisuus 33 miljoonaa euroa 

Yksityismetsätalouden liiketulos Lapissa vuonna 2018 

 Tulot 78,2 miljoonaa euroa 

 Liiketulos 66,6 miljoonaa euroa 

Luonnontuoteala Lapissa: 

 Noin 55 Lapin raaka-aineita hyödyntävää yritystä 

 Noin 50 Lapin alueella sijaitsevaa yritystä 

 Lapin alueelta raaka-aineita hyödyntävien luonnontuotealan yritysten liikevaihto noin 37 miljoonaa 
euroa 

Porotalous: 

 2017–2018 Lapissa poronomistajia oli 3 439. Kaikkiaan poronomistajia oli 4 394. 

 Eloon luettuja poroja oli 165 776. Koko poronhoitoalueella 191 188. 
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 Poroja teurastettiin 69 802 kpl ja vastaava luku koko poronhoitoalueella oli 78 936 kpl. 

 2017–2018 teurastulo Lapissa 16 194 612 euroa (koko poronhoitoalue 18 351 797 €) 

 Lapissa muut tulot olivat 14 787 675 euroa (koko poronhoitoalue 18 183 990 €). 

 2017–2018 Lapissa muut tulot olivat 16 641 799 euroa (koko poronhoitoalue 21 585 672 €) 

 Lapin maakunnassa tuotettiin poronhoitovuonna (2017 – 2018) 1 604 515 kiloa poronlihaa (koko 
poronhoitoalue: 1 810 127 kg) 

Riista: 

 Vuonna 2019 Lapissa oli yhteensä 34 936 metsästyskortin maksanutta metsästäjää  

 Metsähallituksen metsästysalueilla käyneiden lupametsästäjien rahankäytön aluetaloudellinen 
vaikutus oli vuonna 2019 yhteensä noin 11,8 miljoonaa euroa ja 90,4 henkilötyövuotta 

 Riistasaaliin rahallinen arvo 6-10 miljoonaa euroa. Hirvi on merkittävin riistaeläin, joskin myös 
tuhojen aiheuttaja. 

(Lähteet: LUKE, Tilastokeskus, Paliskuntain yhdistys, Metsähallitus, Riistakeskus) 

Saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteitä 

Saamelaiset ovat ainoa alkuperäiskansa Euroopan unionin alueella. Suomessa saamelaisia on noin 10 000, 
joista saamelaisten kotiseutu-alueella asuu noin 4 000. Saamelaisten kotiseutualue käsittää Enontekiön, 
Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alueen. Saamelaisten 
kotiseutualueen maista noin 90 prosenttia on valtion maita, joita hallinnoi Metsähallitus. Näistä yli 90 
prosenttia on lakisääteisiä suojelu- ja erämaa-alueita tai luontaistalousalueita ja 9 prosenttia 
metsätaloustoiminnan piirissä olevia alueita.  

Tärkeimpiä saamelaisten asemaa ja oikeuksia koskevia kansallisia säädöksiä ovat Suomen perustuslaki 
(oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin 17 §, perusoikeuksien turvaaminen 22 §, omaa kieltä ja kulttuuria 
koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella 121 §), laki saamelaiskäräjistä, Metsähallitusta 
koskevan laki (luonnon-varojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten 
kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan 6 §, 
kuntakohtaisten neuvottelukuntien tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin 
kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa saamelaisalueella 39 §), kolttalaki, saamen kielilaki, 
poronhoitolaki (poronhoitoalueella maan käyttö ei saa aiheuttaa huomattavaa haittaa poron-hoidolle 2 §) 
ja maankäyttö- ja rakennuslaki, erämaalaki ja luonnonsuojelulaki. Kansainvälisiä alkuperäiskansoja koskevia 
sopimuksia ovat mm. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(KP-sopimus), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-
sopimus) ja biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD). Lisäksi Suomi on sitoutunut YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistukseen.  
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Metsähallitus noudattaa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa 
valtioiden ja alkuperäiskansojen yhteistyönä valmisteltuja Akwé: Kon -ohjeita. Ohjeet luovat käytännön 
menettelytavat saamelaisen perinteisen tiedon huomioon ottamiseen suojelu- ja erämaa-alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa ja saamelaisalueen luonnonvarasuunnitelmassa. Metsätaloudessa menettelyä on 
käytetty Juutuan virkistysmetsän suunnittelussa. Perinteisiä saamelaiselinkeinoja ovat poronhoito, kalastus, 
metsästys, keräily, saamelainen käsityö sekä niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot. Saamelaisten 
perinteiset elinkeinot ovat erityisen herkkiä ilmaston-muutoksen haittavaikutuksille.  

Lapin erityispiirteitä  

 Valtion maiden osuus on suuri.  

 Lappi on poronhoitoaluetta, lukuun ottamatta Keminmaan ja Tornion kuntien aluetta. Osa Lapista 
saamelaisten kotiseutualuetta.  

 Matkailun ja kaivosteollisuuden merkitys maankäyttäjinä on suuri.  

 Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisiin metsiin ovat suurimmat.  

 Suojeltujen alueiden määrä on valtakunnan suurin.   

Lisää tietoa: www.metsa.fi, www.paliskunnat.fi, www.samediggi.fi 

Metsäalan toimintaan vaikuttavat valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset sekä ohjelmat niitä toteuttavien 
organisaatioiden ohjauksen ja rahoituksen kautta. Tässä ohjelmassa on otettu huomioon kansallisten 
ohjelmien ja strategioiden lisäksi alla mainitut maakunnalliset ohjelmat. 

 Lapin maaseutuohjelma 2021–2025  

 Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma  

 Lapin elintarvikeohjelma  

 Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma 

 Lapin maakuntasuunnitelma 

 Lappi sopimus - Lapin maakuntaohjelma 

 Lapin matkailustrategia 

4. Ohjelman tavoitetila ja strategiset linjaukset  

4.1 Tavoitetila 

Lapin metsäneuvosto linjasi Lapin metsäalan tavoiteltavan ja mahdollisen tulevaisuuden seuraavasti: 
hakkuumääriä on mahdollista nostaa painottaen erityisesti metsätalouden vesiensuojelua ja talousmetsien 
luonnonhoitoa sekä varautumista ilmastonmuutokseen ja metsiä käyttävien elinkeinojen 
yhteensovittamiseen. Metsätalouden toimissa tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden 
kokonaiskestävyyteen.  

file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.metsa.fi
file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.paliskunnat.fi
file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.samediggi.fi
http://www.lappi.fi/lapinliitto/ohjelmat


 Alueellinen metsäohjelma 2021–2025, Lappi 

30.11.2020 11 (39) 

 

Tavoitteena hakkuu - ja hoitomäärien nostaminen metsätalouden vesiensuojelua ja talousmetsien hoitoa 
painottaen kokonaiskestävyys ja muut maankäyttömuodot huomioiden. 

4.2 Strategia 

Lapin metsäohjelman visio on Kansallinen metsästrategian mukainen: ”Lapin metsien kestävä hoito ja 
käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde.”  

Metsäneuvosto esitti Lapin metsäohjelman strategisten linjausten sisällöksi seuraavaa: metsäbiotalouden 
investointien tukeminen, suurimpien ylläpidettävien hakkuumäärien hyödyntäminen yksityismailla, 
maankäyttömuotojen entistä parempi yhteensovittaminen, metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen ja 
talousmetsien luonnonhoidon korostaminen sekä metsien monimuotoisuuden ylläpitäminen ja lisääminen.  
Saamelaisten kotiseutualueella otetaan maan- ja alueidenkäytössä sekä metsätalouden suunnittelussa ja 
tavoitteiden asettamisessa huomioon lainsäädännössä saamelaisille alkuperäiskansana turvatut oikeudet ja 
saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset sekä perinteiset saamelaiselinkeinot. 

5. Lapin metsäalan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet 

Lapin metsäohjelman 2021–2025 kehittämistavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat työryhmien 
(metsätalous, ympäristö ja muu metsien käyttö) tuottamaan sisältöön sekä Metsäkeskuksen verkkosivuilla 
auki olleeseen Webropol-kyselyyn. Lapin metsäneuvosto on kokouksissaan alkuvuodesta 2020 käsitellyt 
tavoitteita ja toimenpiteitä ja hyväksynyt ne. Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet ovat Kansallisen 
metsästrategian teemojen mukaisia, läpileikkaavat teemat Metsätieto ja Viestintä huomioidaan kaikissa 
muissa teemoissa. 

5.1 Metsätieto ja alustatalous  

Läpileikkaavassa teemassa 1 "Metsätieto ja alustatalous" parannetaan metsä-, luonto- ja 
ympäristötietoaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä yhdistettävyyttä muiden tietolähteiden 
kanssa. Laadukkaiden, ajantasaisten ja nykyistä tarkempien paikkatietoaineistojen saatavuus edistää 
digitalisaation kehittymistä. Lisäksi se mahdollistaa uusien työkalujen kehittämisen metsän- ja 
luonnonhoitoon sekä metsäalan palveluiden nykyistä parempaan suunnitteluun, toteutukseen ja 
vaikuttavuuteen.  

 Lapin erityispiirteitä: Suomen metsäkeskus aloittaa uuden kierroksen metsävaratiedon 
inventoinnissa. Inventoinnit alkavat kesällä 2020 Lapissa Ranuan, Posion, Sodankylän-
Pelkosenniemen ja Kolarin alueilla. Lisää tietoa: www.metsakeskus.fi 

Tavoitteet 

 Metsän luonnonvarojen kestävä käyttö 

 Metsävaratiedon ja muun paikkatiedon hyödyntäminen metsäneuvonnassa  

file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.metsakeskus.fi
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Toimenpiteet  

 EU-rahoitteisen kehittämishankkeen valmisteleminen. Kehittämishankkeella edistetään uusien, 
paikkatietoa hyödyntävien työkalujen kehittämistä metsän- ja luonnonhoitoon, Suomen 
metsäkeskus (SMK), Luke, Lapin AMK 

 Laserkeilauksen ja muun kaukokartoituksen monipuolinen käyttö metsäsuunnittelussa ja 
luontoarvojen turvaamisessa, muun muassa suojelualueiden luontotyyppien tilan kartoituksessa, 
SMK, Metsähallitus 

5.2 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä 

Läpileikkaavassa teemassa 2 ”Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä” rakennetaan moniarvoisen viestinnän 
ja vuorovaikutuksen avulla luottamusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lisäksi parannetaan 
ymmärrystä metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, metsiin perustuvista tuotteista ja palveluista sekä 
metsäluonnon monimuotoisuudesta ja muista ympäristöhyödyistä. Tutkimukseen perustuvan ja 
koordinoidun viestinnän avulla lisätään tietoa metsien merkityksestä ja yhteiskunnallisista hyödyistä. 
Viestinnän ja uusien toimintamallien avulla metsäkulttuurinen näkökulma otetaan osaksi metsäalan 
vuorovaikutusta sekä metsistä käytävää keskustelua.   

 Lapin erityispiirteitä: Metsäverkostotyö toimii maakunnan toimijoiden yhteistyökanavana. 

Tavoitteet 

 Metsätalouden ja metsään perustuvien elinkeinojen imagon parantaminen 

 Metsäalan vaikuttavuuden merkitys Lapissa.   

Toimenpiteet 

 Viestinnän asiantuntijoiden yhteistyön lisääminen. Metsäalan yhteiseen viestintähankkeeseen 
(Metsien Suomi -kampanja) osallistuminen, kaikki toimijat 

 Metsäsektorin ajantasaisen tilastotiedon tuottaminen ja julkaiseminen olemassa olevien kanavien 
kautta (esim. House of Lapland), SMK, Metsähallitus, Luke, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto 

 Kehittämishanke yllä oleviin toimenpiteisiin liittyen; metsäverkostoyhteistyön jatkaminen, SMK, 
kaikki toimijat 

 Ympäristösovittelun menetelmien lisääntyvä hyödyntäminen metsätalouden ja muiden 
elinkeinojen ja metsien virkistyskäytön yhteen sovittamisessa, Metsähallitus 

 Lisätään tietoa metsien merkityksestä saamelaisille ja saamelaisten perinteisille elinkeinoille. 
Saamelaisilla on omat metsiin liittyvät kulttuuriset erityispiirteensä, joiden huomioon ottaminen 
kulttuurisen kestävyyden tarkastelussa on tarpeen.  

  

https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/arktinen-alykas-metsaverkosto/
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5.3 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito  

"Alueella toteutettavan T&K-toiminnan, koulutuksen ja paikkatietoon perustuvien työkalujen myötä 
lisätään aktiivista, oikea-aikaista ja optimaalisesti kohdennettua metsänhoitoa metsien kasvun lisäämiseksi 
ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Tavoitteena on kasvattaa talousmetsien kestäviä hakkuumahdollisuuksia. 
Samalla otetaan aktiivisesti huomioon kehitettävien toimenpiteiden vaikutukset metsäluonnon 
monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun sekä niihin liittyvät ristikkäisvaikutukset. Metsätila- ja 
omistusrakennetta parantavat toimet tukevat metsänomistajien päätöksentekoa ja metsien kestävää 
hyödyntämistä. Metsänomistajille suunnatut kannustejärjestelmät ovat täydessä käytössä, luovat lisäarvoa 
ja tukevat kestävää ja resurssitehokasta metsän- ja luonnonhoitoa alueella."   

Talousmetsien kasvua ja terveyttä voidaan edistää uudistamalla vanhat metsät ajoissa. Metsäkeskuksen 
tarkastusten mukaisesti 75 prosenttia päätehakkuualoista on viljelty laadukkaasti metsäohjelmakautta 
edeltävinä vuosina. Uudistusalojen ripeä uudistaminen lisää puuston kasvua ja hiilensidontaa metsiin sekä 
vähentää varhaishoidon tarvetta metsässä. Uudistamisessa käytetään kasvupaikalle sopivaa 
maanmuokkausta ja viljelyssä jalostettua viljelymateriaalia. Luontaista uudistamista suositaan silloin, kun 
edellytykset ovat olemassa. 

Oikein valitulla maanmuokkauksella on vain vähäinen hiilivarastoja vähentävä ja kasvihuonekaasupäästöjä 
lisäävä vaikutus. Maanmuokkauksen myönteinen vaikutus puuston kasvuun vaikuttaa vuosikymmeniä, 
joten muokkaus lisää merkittävästi metsien hiilinieluja ajan kuluessa.  

Taimikonhoidolla voidaan vaikuttaa puulajisuhteisiin ja nopeuttaa kasvatettavan puuston järeytymistä. 
Siten ainespuun käyttömahdollisuudet pitkäkestoisten tuotteiden valmistamiseen lisääntyvät. Oikeaan 
aikaan suoritettu työ on myös nopeampaa ja edullisempaa, joten metsätalouden kannattavuus paranee. 
Metsätalouden kannattavuutta lisäävät kannustejärjestelmät, joita uudistetaan metsäohjelmakauden 
käynnistyessä.  

Yli 90 prosentilla yksityisten omistamista metsäpinta-alasta on ajantasainen metsätieto. Sähköistä 
paikkatietoa hyödyntämällä voidaan kohdentaa hoitotyöt ja hakkuut metsien kehityksen kannalta oikeaan 
aikaan. Paikkatieto tehostaa ja nopeuttaa myös kannustejärjestelmien mukaisten tukien myöntämisen ja 
valvonnan.   

Myöhästyneiden taimikonhoitotöiden ja pieniläpimittaista ainespuuta kerryttävien ensiharvennusten 
määrä on kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Viivästyneitä ensiharvennuksia on erityisesti 
heikosti kantavilla mailla sekä kohteissa, joissa korjuu- ja kuljetuskustannukset ovat suuret.   

Lähivuosien hakkuumahdollisuuksista reilu viidennes on turvemaiden metsissä. Turvemaiden kannattavan 
puuntuotannon suurimpina haasteina ovat puunkorjuun korkeat kustannukset, vesiensuojelun 
toteuttaminen suometsienhoidon ja uudistamisen yhteydessä sekä puuntuottaminen ilmastokestävästi. 
Turvemaiden metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähennetään huolellisella suometsienhoidon 
suunnittelulla. Hakkuissa suositaan mahdollisuuksien mukaan luontaista uudistamista ja metsänviljelystä 
tarkoituksenmukaista muokkausta.  

https://www.luke.fi/blogi/maanmuokkaus-lisaa-metsan-kasvua-ja-sen-myota-hiilivarastoa/
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Erityisesti viljavissa paksuturpeisissa suometsissä esiintyy yleisesti ravinteiden (kaliumin ja fosforin) 
puutosta, jota korjataan tuhkalannoituksilla. Tuhkalannoitukset lisäävät hiilen sidontaa puustoon ja 
edistävät myös kierrätystä.  

Metsänhoidon suhteelliset kustannukset puun kantohinnasta ovat nousseet koko 2000-luvun ajan. Tämä 
kehityskulku olisi tulevaisuudessa saatava pysähtymään, jotta metsänomistajien kiinnostus metsänhoitoon 
lisääntyisi.  

Valtion metsien kestävä metsätalous perustuu tarkkaan ja ajantasaiseen paikkatietoon sekä 
pitkäjänteiseen, ilmastoviisaaseen ja kustannustehokkaaseen metsänhoitoon. Metsätalouden toiminnan 
mitoitus määritetään luonnonvarasuunnitelmassa. Luonnonvarasuunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen 
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa ja siinä määritetään valtion maiden toiminnan linjaukset ja 
toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lapin luonnonvarasuunnitelma (Saamelaisten kotiseutualueen 

eteläpuoliseen Lappiin) on voimassa 2020–2024. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 

laaditaan vuosille 2022–2027. 

Lapin erityispiirteitä:  

 Porotalous, saamelaiskulttuuri ja matkailu otetaan huomioon metsätalouden toimenpiteissä valtion 
mailla, yksityismailla edellä mainitut huomioidaan metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.  

 Yhteismetsiä on pinta-alaltaan paljon.  

 Yksityismetsätalouden kannattavuus on maan pienin. 

Tavoitteet  

 Metsänhoitomenetelmien kehittäminen ja aktiivinen käyttö sekä hakkuumahdollisuuksien 
kasvattaminen 

 Metsiin perustuvien elinkeinojen ja virkistyskäytön yhteensovittaminen ja kokonaiskestävyyden 
huomioiminen 

Toimenpiteet 

 Metsätilarakenteen kehittäminen 

 Ajoissa tehtävien metsänomistuksen sukupolvenvaihdosten edistäminen, metsäalan 
toimijat, pankit, kiinteistönvälittäjät  

 Yhteismetsien kokonaismaapinta-alan kasvattaminen, Metsäkeskus, Maanmittauslaitos, 
yhteismetsät, metsäalan toimijat  

 Metsätilusjärjestelyjen edistäminen erityyppisellä tiedotus - ja koulutustoiminnalla, 
Metsäkeskus, Maanmittauslaitos  

 Huolehtiminen siitä, että metsänomistuksessa kuolinpesien/verotusyhtymien pinta-
alaosuus ei kasva ja että kuolinpesäomistus vähenee, Metsäalan toimijat, pankit, 
kiinteistönvälittäjät  
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 Kuolinpesien jakamiselle ja ositukselle lainsäädäntöön määräajan saamisen 
tavoitteleminen, Eduskunta, maa- ja metsätalousministeriö, Metsäkeskus, MTK  

 EU-rahoitteiset ja vastaavat laaja-alaiset hankkeet, joissa Lapin metsätila- ja 
omistusrakenne mukana kehittämiskohteena, ELY-keskus, Metsäkeskus, Metsäalan 
toimijat, Maanmittauslaitos.  

 Kemera (Metka) -rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen, kaikki toimijat  

 EU-rahoitteiset hankkeet, joissa edistetään eri maankäyttömuotojen yhteensovittamista, kaikki 
toimijat  

 Vuoropuhelun ja viestinnän lisääminen eri elinkeinojen välillä, kaikki toimijat 

 Hakkuumäärien lisääminen vaikeuttaa porotalouden harjoittamista erityisesti 
maanmuokkausten osalta. Paliskuntain yhdistys esitti, että paliskuntien ja Metsähallituksen 
välisiin neuvotteluihin otettaisiin jatkossa mukaan Metsäkeskuksen edustus, jolloin 
tiedonkulku paranee myös viranomaistahoon päin. 

 Metsänomistajien koulutus ja neuvonta, kaikki toimijat 

 Peitteisen metsänkasvatuksen menetelmien kehittäminen erityisesti turvemaille, Luke, 
Metsähallitus, Metsäkeskus 

Seurattavia mittareita 

Metsänhoitomäärät, Kemera-töiden määrät, metsätilarakenteen kehitys ja metsänomistamisen 
kannattavuus. Mittaritaulukko on ohjelman lopussa. 

5.4 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus  

Tilannekuva 

"Tässä teemassa kehitetään talousmetsien luonnonhoitoa osana metsänhoitoa niin, että luonnon 
monimuotoisuus, vesiensuojelu, riista-, virkistyskäyttö ja maisema-arvot, kulttuuriperintö sekä muut 
ekosysteemipalvelut otetaan huomioon metsien hoidossa ja käytössä paremmin. Toteutettavan 
kehitystyön myötä talousmetsien luonnonhoito tulee nykyistä vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi osaksi 
jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä. 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." 

Lapin erityispiirteitä:  

 Lapin maakunnan alueella on suojeltu eniten Suomessa metsää, 27,1 % metsäpinta-alasta.  

 Metsäsertifiointiin sitoutuneet metsätoimijat ovat sitoutuneet siihen, että soita ei uudisojiteta.   

 Life-hankkeilla on suuri merkitys luonnonhoitotöiden toteuttamisessa. 
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Lapin luonnonhoidon edistämisessä tärkeimmät tavoitteet ovat:  

Metsän monimuotoisuuden ja puuntuotannon yhteensovittaminen, vesienhoidon lisääminen ja 
vapaaehtoisen luonnonsuojelun edistäminen. Vesiensuojelua ja luonnonhoitoa edistetään sekä 
normaaleissa talousmetsien hakkuissa ja hoitotöissä, että toteuttamalla etenkin vesiensuojelu- ja 
luonnonhoitohankkeita. Metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen korjaamishankkeet ovat 
ensisijaisia. Tavoitteena on vesiensuojelu- ja luonnonhoitohankkeiden suunnittelu- ja toteutusmäärän 
lisääminen. Elinympäristöjen ennallistamishankkeiksi tärkeimpiä ovat etenkin rehevät korvet ja letot. 
Tavoitteena on toteuttaa Kemeran vesienhoitohankkeita vähintään 15 kpl, elinympäristöjen hoitohankkeita 
5 kpl ja kulotuksia 10 kpl vuosien 2021–2025 aikana.  

Metsien suojelua edistetään vapaaehtoisella suojelulla sekä Kemeran ympäristötuella, että ELY-keskuksen 
toimesta luonnonsuojelulain keinoin. Lapin ELY-keskuksen tavoite on lisätä vielä METSO-ohjelman suojelua 
500 hehtaaria, jos siihen saadaan varoja. Vapaaehtoista suojelua lisätään myös Kemeran ympäristötuella. 
Tavoitteena on tehdä vähintään 1500 hehtaaria Kemeran ympäristötukisopimuksia vuosina 2021–2025.  
Liitteenä olevissa taulukoissa esitetään tarkemmin toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Tärkein keino edistää monimuotoisuutta on huomioida arkimetsänhoidossa eli talousmetsien hakkuissa ja 
muissa hoitotöissä luonnonhoitoasiat, kuten säästöpuiden, riistatiheikköjen, lahopuiden ja vesiensuojelun 
suojavyöhykkeiden jättäminen sekä luontokohteiden säästäminen. Talousmetsäalueiden lahopuumäärän 
nykytila on < 5 kuutiometriä ja suojelualueiden lahopuumäärä noin 20 kuutiometriä. Talousmetsien 
hakkuiden luonnonhoidon nykytila on vähintään hyvä yksityis- ja Metsähallituksen metsissä. Tavoitteet ovat 
hiukan korkeammat kuin nykytilan tulokset. Ne esitetään liitetaulukossa.  

Lisätietoa: www.luke.fi 

Lapin maakunnan alueella on suojeltu metsää eniten Suomessa (27,1 prosenttia metsäpinta-alasta): Lapissa 
on suojeltu metsä- ja kitumaasta 1 838 000 hehtaaria (suojeluluokat 1A, 1B, 1C, 2A ja 2 B). Taulukossa 
suojelualueet esitetään suojeluluokittain. Tämän lisäksi luontoarvojen suojelua tukeva metsätalouden 
maapinta-ala on 305 600 hehtaaria, jolla on rajoitettu metsätalouskäyttö. Lisäksi metsätalouden 
suojelualueiden ulkopuolisia joutomaita, kuten ojittamattomia soita ja tunturialueita on noin 2 372 000 
hehtaaria. Erilaisen suojelun ja rajoitusten piirissä on yhteensä noin 4 210 000 hehtaaria metsätalouden 
(metsä-, kitu- ja joutomaasta) maasta. Suojelutilastot perustuvat viralliseen METI-luokitusaineistoon. 
Lapissa aineistosta puuttuu merkittävä määrä valtion maiden kohteita, jotka on siirretty 
metsätaloustoiminnan ulkopuolelle erityiskohteina erämaisuuden, porolaidunten ja muiden syiden vuoksi. 
Yhteensä valtion maalla Lapissa on metsätalouden ulkopuolelle siirrettyä metsä- ja kitumaata yli 2,5 
miljoonaa hehtaaria (josta noin 60 prosenttia suojelualueilla) ja vastaavasti metsämaata 0, 95 miljoonaa 
hehtaaria (josta 70 prosenttia suojelualueilla).  

Metsäsertifiointiin sitoutuneet metsätoimijat ovat sitoutuneet siihen, että soita ei uudisojiteta. 
Ojittamattomia soita on Lapissa 2 383 000 hehtaaria. Edellä mainitut kaikki Lapin suojelualueet ja 
joutomaat ovat yhteensä noin 4 210 000 hehtaaria.  

  

file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.luke.fi
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ELY-keskuksen METSO-ohjelman toteutus 

Vuosina 2008–2019 Lapin ELY-keskus on toteuttanut vapaaehtoista METSO-ohjelman mukaista suojelua 
luonnonsuojelulain keinoin yhteensä 8 936 hehtaaria (taulukko). Lapin ELY-keskuksen METSO-ohjelman 
tavoite, 9120 hehtaaria, tavoitteesta puuttuu vain 130 hehtaaria. Lähes puolet vapaaehtoisista 
suojelualueista on perustettu runsaslahopuustoisiin kangasmetsiin. Tavoitteesta puuttuu eniten lehtoja, 
lähes 50 hehtaaria. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteita puuttuu noin 42 hehtaaria. Kaikkia 
metsänomistajien METSO-suojeluun tarjoamia kohteita ei Lapin ELY-keskus ole voinut suojella niukkojen 
varojen takia. Metsäkeskuksen rahoittamat ympäristötuet 

Määräaikaisilla 10 vuoden ympäristötukisopimuksilla Metsäkeskus on rahoittanut yksityismetsien METSO-
kohteita 1 572 hehtaaria vuosina 2016–2019. Lapissa koko METSO-ohjelmakautena (2008–2025) 
ympäristötukisopimuksia on rahoitettu yhteensä 1 842 hehtaaria. Tavoite on 8 695 hehtaaria. Tavoitteesta 
on toteutunut 21 prosenttia. Eniten sopimuksia on tehty pienvesien välittömiin lähiympäristöihin, 
runsaslahopuustoisiin kangasmetsiin ja lehtoihin. 

Talousmetsien luonnonhoitohankkeet 

Lapin yksityismetsissä Kemeran luonnonhoitohankkeita on tehty vuosina 2016–2019 vähän ja edellisen 
metsäohjelman tavoitteesta on jääty selvästi jälkeen. Kemeralla rahoitettuja elinympäristöjen 
hoitohankkeita ei ole tehty. Vesienhoitohankkeita on tehty kolme kappaletta. Kemeran kulotushankkeita 
on ollut hankehaussa kolme kappaletta vuonna 2019 (taulukko o). Kemera-rahoitteisia 
luonnonhoitohankkeita yksityismetsissä ei ole tehty paljon, koska syynä ovat olleet Metsäkeskuksen pienet 
resurssit suunnittelutyöhön. Suunnitteluresurssia on kulunut paljon EU-hankkeisiin. EU-varoilla onkin tehty 
satoja hehtaareja kulotuksia ja ennallistamisia NatNet-hankkeessa ja runsaasti vesienhoitotöitä Freshabit-
hankkeessa Tornionjoen valuma-alueella. 

Talousmetsien hakkuiden luonnonhoidon taso 

Talousmetsien hakkuiden luontolaadun tarkastustuloksien mukaan Lapissa on vuosina 2016–2019 
onnistuttu pääosin hyvin tai erinomaisesti (taulukko). Yksityismetsien luontolaatutulokset ovat vähän 
heikommat kuin Metsähallituksen metsien tulokset. Parhaiten oli onnistunut vesiensuojelu puunkorjuussa, 
joka oli 97–100-prosenttisesti erinomaista tai hyvää. Eniten puutteita oli säästöpuiden laadussa, joka oli 
erinomaista tai hyvää 87–90 prosentissa hakkuita. Säästöpuiden keskimääräinen määrä hehtaarilla täytti 
selvästi PEFC-sertifioinnin vaatimukset, ja se oli yksityismetsissä 13 kappaletta hehtaarilla ja 
Metsähallituksen metsissä 15 kappaletta hehtaarilla. Talousmetsissä käytetään tehokkaita, metsävaroja 
kasvattavia ja hiilensidontaa lisääviä menetelmiä, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus ja 
luonnonhoito 

Tavoitteet 

 Metsän monimuotoisuuden turvaaminen ja puuntuotannon yhteensovittaminen 

 Vesiensuojelu luonnonhoidossa 

 Vapaaehtoisen suojelun edistäminen 
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Toimenpiteet 

 Metsänomistajien ja toimijoiden tiedottaminen ja koulutus talousmetsien aktiivisesta 
luonnonhoidosta, vesiensuojelusta ja Metso-ohjelmasta 

 Metsäluonnon monimuotoisuuden riittävä huomioon ottaminen metsänhoitotöissä (lahopuut, 
tekopökkelöt, riistatiheiköt, sekapuustoisuus, vähätuottoisten kohteiden säästäminen ja 
ennallistaminen) 

 Luonnonhoidon suunnittelu- ja toteutusmäärien kasvattaminen, (esim. Kemeran 
luonnonhoitohankkeet, EU-hankkeet, ym. rahoituksella, kuten SOTKA-, HELMI-ohjelma) 

 Metsähallituksen aktiivinen luonnonhoito talousmetsissä: 

 Soiden ennallistaminen 3300 hehtaaria 

 Vaellusesteiden poisto 210 kappaletta 

 Purojen ennallistaminen 22 kilometriä 

 Lehtojen hoito 55 hehtaaria 

 Säästöpuuryhmien poltto 185 kappaletta 

 Peitteisen metsänkasvatuksen lisääminen mm. tiedotuksen ja koulutuksen avulla. Valtion mailla yli 
kolmasosa uudistusluonteisista hakkuista toteutetaan peitteisen metsänkasvatuksen menetelmin. 

Jatkuva kasvatus eli peitteinen metsän kasvatus: 

Metsässä kasvaa monen ikäisiä ja kokoisia puita. Metsään ei tehdä avohakkuita, vaan puista poistetaan 
kerrallaan vain osa. Metsä säilyy aina peitteisenä. Vaihtoehtoja hakkuisiin ovat esimerkiksi 
pienaukkohakkuu ja poimintahakkuu. 

Vastuutahoina Metsäkeskus, Metsähallitus, Metsäalan toimijat ja oppilaitokset, Riistakeskus, Tapio Oy, 
Luke, metsänomistajat, ELY-keskus, Lapin liitto, MTK ym. 

 Kemeran ym. vesienhoitohankkeiden lisääminen  

 Tukimenetelmien hyödyntäminen monipuolisesti 

 Koulutuksessa vesiensuojelu ja vesienhoitoasioiden huomioiminen metsätalouden kaikissa 
toimenpiteissä  

 Ympäristön- ja vesiensuojelun aktiivinen kehitystyö 

 Parhaiden vesiensuojelumenetelmien lisääminen (pinta-valutuskentät, kosteikot, 
hakkuutoiminnassa vesistöjen suojakaistojen huomioiminen) 

 Hanketoiminnan lisääminen: Tornionjoki Life -hanke, (Uoma- ja valuma-aluekunnostukset 
suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä) 

 Esteet pois III -hanke, Metsähallituksen Valuma-aluehanke, EMRA-hanke, Soiden 
ennallistamishankkeen kehittäminen, ym. 

Vastuutahoina Metsäkeskus, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Riistakeskus, MTK, metsätoimijat, 
metsänomistajat, SYKE, ym. 
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 Vapaaehtoisen suojelun METSO-ohjelman edistäminen muun muassa riittävän rahoituksen 
turvaamisen ja maanomistajien tiedottamisen avulla 

 Toimijoiden kouluttaminen ympäristötukisopimusvalmisteluun 

 HELMI-elinympäristöohjelman monipuolinen toteuttaminen luonnon monimuotoisuuden 
vahvistamiseksi 

 Kemera- ja muun ohjelmarahoituksen tukirahoituksen laajentaminen kitumaille Lapissa ja METSO-
ohjelman laajentaminen koko Lappia koskevaksi 

 Selvitys Lapin ojitettujen soiden ennallistamispotentiaalista. 

Vastuutahoina Metsäkeskus, ELY-keskus, Metsähallitus, MTK, ym. toimijat, metsänomistajat 

Seurattavia mittareita 

 METSOn toteutusmäärät, ympäristötukisopimusten määrä, luonnonhoitohankkeet, elinympäristöjen hoito- 
ja kunnostushankkeet, vesiensuojeluhankkeiden määrä, Metsiensuojelu suojeluluokittain, kuolleen puun 
määrä ja luontolaadun tarkastustulokset. Mittaritaulukko on ohjelman lopussa. 

5.5 Ilmastokestävä metsätalous  

”Alue tukee Suomen ilmastopolitiikkaa lisäämällä tietämystä hiilivarastojen ja hiilensidonnan 
kehittymisestä metsissä sekä metsien ja metsänhoidon vaikutuksista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen otetaan paremmin huomioon metsiin liittyvässä 
päätöksenteossa. Tämä parantaa metsätalouden ja metsänomistajien riskienhallintaa sekä luo perusteita 
ilmastonäkökulman aiempaa tehokkaampaan huomioimiseen metsien hoidossa ja käytössä. 
Metsienkäsittelyllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta lisäämällä metsien hiilinielua, jolloin hiili sitoutuu 
kasvupaikalle puustoon, pintakasvillisuuteen, karikkeeseen ja maaperään.” 

Hiilensidonnan määrään voidaan vaikuttaa lisäämällä puuston kasvua tai metsittämällä aiemmin puuttomia 
alueita. Taimikonhoidolla ja harvennushakkuilla voidaan vaikuttaa puuston arvokasvuun, laatuun ja kokoon, 
jolloin puulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja uusiutumattomia raaka-aineita sekä sitoa hiiltä 
pitkäksi aikaa lopputuotteisiin.   

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoissa on otettava huomioon, miten nopeasti eri toimenpiteet 
vaikuttavat hiilensidontaan. Metsänhoidollisilla keinoilla voidaan välittömästi vaikuttaa hiilivarastoihin ja -
nieluihin. Hakkuiden vähentäminen lisää välittömästi metsien hiilinielua, mutta pitkällä aikavälillä eli 
vuosikymmenien kuluttua hakkuiden rajoittamisella on negatiivinen vaikutus hiilitaseeseen. 
Harvennushakkuiden seurauksena puuston elinvoima ja kasvupotentiaali säilyvät. Samoin 
päätehakkuuvaiheessa olevien hidaskasvuisten ja usein lahovikaisten metsien hiilensidonta heikkenee koko 
ajan puuston ikääntyessä. Nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä ovat metsien kasvun lisääminen 
lannoituksilla. Muut keinot lisäävät hiilensidontaa ja hiilinielua vuosikymmenien kuluttua.  
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Metsienkäsittelyllä voidaan vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon maaperästä vapautuu ilmakehään 
kasvihuonekaasuja: hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia. Maaperästä vapautuvia kasvihuonekaasuja 
voidaan vähentää erityisesti turvemaiden metsien tarkoituksenmukaisella käsittelyllä. Turpeen hajoaminen 
kiihtyy liian tehokkaan kuivatuksen seurauksena. Toisaalta liian korkealla oleva pohjaveden pinta lisää 
ilmastolle hiilidioksidia haitallisempia metaanipäästöjä turpeesta. Olisikin huolehdittava siitä, että 
ojitusalueet ovat vesitaloudeltaan vähintään tyydyttävässä kunnossa, jolloin myös puuston kasvukyky ja 
hiilensidonta säilyvät myös poikkeusoloissa. Myös typpirikkaiden, paksuturpeisten soiden 
epätasapainoisesta ravinnetaloudesta tulisi huolehtia tuhkalannoituksilla. Ilman niitä niiden puustojen 
kasvukyky ja hiilensidonta saattavat romahtaa.  

Turvemailla maanmuokkausta voidaan vähentää hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan luontaisesti 
syntynyt taimiaines uudistamisen yhteydessä. Näin saadaan hiilensidonnan kannalta ongelmallinen paljaan 
maan aika metsämaalla mahdollisimman lyhyeksi. Myös kivennäismailla käytetään kasvupaikalle sopivaa 
maanmuokkausta.  

Metsätuhoriskejä vähentämällä voidaan varautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Lähitulevaisuudessa 
suurimpia ilmaston lämpenemisestä ja sääolojen äärevöitymisestä johtuvia tuhoriskejä ovat juurikäävän 
leviäminen, lumi- ja tuulituhot sekä hyönteistuhot. Juurikäävän huolellinen torjunta hakkuiden yhteydessä 
siten korostuu. Äärevien sääolojen aiheuttamia tuhoja sekä uusien tuhohyönteisten tuhoriskiä voidaan 
vähentää suosimalla sekametsiä ja kasvupaikalle sopivia puulajeja.   

Monimuotoisuuden edistäminen lisää myös metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. 
Riistametsänhoidolla ja riistakannan säätelyllä voidaan turvata puulajien monipuolisuus metsissämme.  

Lapin erityispiirteitä:  

Ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin metsiin muuta maata enemmän. Lapin metsät ovat Suomen hiilinielu. 
Lisää tietoa: www.luke.fi, www.metsa.fi 

Tavoitteet  

 Pitkäaikaisten hiilivarastojen tuottaminen metsistä saatavilla raaka-aineilla 

 Hyvän metsänhoidon periaatteilla metsien hyvästä kasvukunnosta, terveydestä ja 
monimuotoisuudesta huolehtiminen 

Toimenpiteet  

 Koulutus ja tiedottaminen, kaikki toimijat 

 Metsänhoitotöiden tekeminen oikea-aikaisesti, kaikki toimijat 

 Metsien kasvun parantaminen; taimikonhoito, harvennukset; sekapuustoisuuden suosiminen, 
lannoitukset, suometsien hoito, kaikki toimijat 

 Uusiutuvan energian käytön (mukaan luettuna energiapuu) edistäminen, muun muassa 
pilottiratkaisujen hakeminen esimerkiksi hanketoiminnan avulla, SMK 

file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.luke.fi
file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.metsa.fi
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 Uusimman hiilinieluja koskevan tutkimustiedon seuranta Lapin osalta, Luke 

 Korjuukaluston ja -menetelmien kehittäminen, tieverkon kestävöittäminen ja kuljetusjärjestelmien 
kehittäminen 

Seurattavat mittarit  

Hiilitaselaskelmat maakunnittain, puuston poistuma ja kasvu, uudistamistuloksien kehitys, bioenergian 
käyttömäärät. Hiilinielun kehittymisen seuranta. Mittaritaulukko on ohjelman lopussa.  

5.6 Metsätiet ja metsien saavutettavuus  

"Teemassa on tarkoitus nostaa tieverkon palvelutasoa ja käytettävyyttä muun muassa paikkatietoa 
hyödyntämällä sekä parantaa tiekuntien päätöksentekokykyä ja tiekuntien osakkaiden tavoitettavuutta. On 
tarpeen edistää toimintavarmojen, nopeiden ja tasalaatuisten tietoliikenneyhteyksien saatavuutta koko 
maassa. Panostukset infrastruktuuriin edistävät muun muassa puuta käyttävän teollisuuden 
toimintaedellytyksiä, metsien monipuolista hyödyntämistä, pelastustehtävien suorittamista, 
virkistyskäyttöä ja luontomatkailua sekä muuta maaseudun elinkeinotoimintaa." 

Yksityistiet muodostavat Suomen tiestön hiussuoniston ja niillä on suuri merkitys maaseudun 
elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen. Esimerkiksi maidon kuljetus on ympäri vuoden täysin yksityistieverkon 
varassa. Silti 2010-luvulta lähtien ovat vuotuiset yksityisteiden perusparannusmäärät laskeneet 
huomattavasti. Yksityisteiden sillat ovat monin paikoin nykykalustolle liian heikossa kunnossa. Tämä tekee 
monesta yksityistiestä raskaalle kalustolle liikennöintikelvottoman, vaikka muu osa tiestöstä olisi 
liikennöintikelpoinen.  

Yksityistieverkko on laaja, mutta meillä ei ole mitään tietoa sen kunnosta. Perusparannuksia tehdään siellä, 
missä tiekunnat ovat aktiivisia. Rahoittajilla ei ole kokonaiskuvasta mitään tietoa. Voi olla, että 
perusparannettu tie on ”tiettömän taipaleen takana” eli perusparannetun tien ja päätien välille jää 
huonokuntoinen yksityistie.  

Yksityistiestön kunnon selvittämisen lisäksi resursseja pitää kohdistaa tiekuntien aktivoimiseen, 
yksityistierakentamisen osaamisen laatutason nostoon sekä houkuttelevien yhteiskunnan kannustimien 
kehittämiseen.  

Lapissa Metsähallituksen tiestön osuus koko tieverkosta on erittäin suuri. Metsähallituksen omia teitä on 
13 000 kilometriä ja osakkuusteitä 6 000 kilometriä. Metsähallituksen omilla teillä on 455 siltaa ja 
osakkuusteillä 115 siltaa. Metsähallitus hoitaa tiestöä tieverkkosuunnitelman mukaan tavoitteena 
kasvattaa ympärivuotisten kuljetusmahdollisuuksien kattavuutta ja varautua ilmastonmuutokseen. 

Lapin erityispiirteitä:  

 Yksityisteiden keskipituus ja Metsähallituksen ylläpitämien teiden osuus on maan suurin 

Tavoitteet  
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 Ympärivuotisen puunkorjuun, -kuljetuksen ja metsänhoidon mahdollistaminen riittävällä ja 
riittävän laadukkaalla tieinfrastruktuurilla 

Toimenpiteet 

 Riittävän rahoituksen turvaaminen tiestön ylläpitoon (valtion, kuntien ja ELY-keskuksen rahoitus) 

 Tiestön kunnossapito ja -peruskunnostusohjelma ja sille rahan hankinta / eri 
intressiryhmien sitouttaminen ohjelmaan, valmisteilla oleva yksityistiestön 
yleissuunnitelma SMK, MMM 

 Valtion mailla tienrakennus, uudet tiet 90 km/v, peruskorjaus 150 km/v 

 Valtion mailla siltojen ja rumpujen uusimisia 10-15 kpl vuodessa, kaikissa kalojen 
nousuesteiden korjauksia 

 Kemera (Metka) -rahoituksen varmistaminen  

 Uusien toimijoiden aktivointi koulutuksen ja tiedotuksen avulla 

 Metsäteiden rakentamis-, kunnossapito- ja perusparannusosaamisen lisääminen koulutuksella 

 Yleisen tie- ja väyläverkon sekä terminaaliverkoston ja kuljetuskaluston kehittäminen Väylävirasto, 
ELY-keskus, kunnat, metsänomistajat, Yritykset, VR 

 Tiestön tason nosto uutta kuljetuskalustoa vastaavaksi 

 Liittymien kuntoon laittaminen, teiden syvät ojat estävät liikkumista 

 Rautatiekuljetusten logistiikan kehittäminen (puskuri- ja lastausverkosto) 

 CTI-laitteet (rengaspaineiden säätöjärjestelmä), rengaspaineet, kaluston kehitys 

 HCT - ajoneuvojen ja HCT - käytävien kehittäminen 

 Tiekuntien aktivointi SMK, MML 

 Tiekuntien järjestäytyminen 

 Metsäteiden haittavaikutusten minimointi mm. tiedotuksen ja koulutuksen avulla, kaikki toimijat, 
tienkäyttäjät 

 Nopeuksien, rakenteiden, käytön rajoitteiden, kelirikon, pesimä- ja vasonta-aikojen sekä 
porokolarien ja -varkauksien huomioiminen 

 Kelirikkovaurioiden estäminen: CLT (Cross Laminated Timber) maan kantavuuden 
parantamisessa -hanke 

Seurattavat mittarit  

Metsäteiden rakentamisen ja perusparannusten vuosittaiset toteutusmäärät. Mittaritaulukko on ohjelman 
lopussa. 
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5.7 Uudet puupohjaiset tuotteet  

”Teemassa kehitetään uusia metsäbiomassapohjaisia ratkaisuja sekä tuetaan niiden kaupallistamista. 
Toiminta keskittyy uusien korkean lisäarvon kemikaali-, kuitu- ja selluloosatuotteiden kehittämiseen sekä 
puun käyttöturvallisuuden lisäämiseen ja hyvinvointivaikutusten kaupallistamiseen puurakentamisessa ja 
massiivipuutuotteissa. Julkiset kannustimet monipuolisen yhteistyön tukemiseksi tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnassa nopeuttavat bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan kasvua." 

Tavoitteena on uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla, raaka-aine- ja tuotekehityksen 
keskittämien tarpeellisiin tuotteisiin tarpeettomien sijaan sekä sivuvirtojen merkityksen huomioiminen 
raaka-aineiden lähteenä. Uusia puupohjaisia tuotteita ja palveluja tarvitaan toteuttamaan 
kokonaiskestävyyden tavoitteita. Metsillä on keskeinen rooli ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden toteuttamisessa. Metsän mahdollisuuksia tulee tarkastella perinteisiä puutuotteita laajemmin. 
Metsäekosysteemi tarjoaa monipuolisesti raaka-aineita ja palveluja uusille elinkeinoille.     

Uudet tuotteet ja palvelut voivat korvata uusiutumattomiin raaka-aineisiin perustuvaa tuotantoa. Metsän 
tuotteita kehitetään ilmastoviisaasti hillitsemään ilmastonmuutosta.  

Omavaraisuus, huoltovarmuus ja alueellinen hyvinvointi, työn murros ja kansalaisten mahdollisuus 
osallistua ovat olennaisia osia sosiaalisessa kestävyydessä. Tuotteilla ja palveluilla on vastattava 
yhteiskunnan uusiin arvoihin.   

Uudet tuotteet voivat olla kokonaan uusia raaka-aineita, uusia tuotteita tai prosesseja ja uusia 
kierrätystuotteita. Palvelujen osuus lisääntyy metsään perustuvissa elinkeinoissa.    

Painopisteitä ovat julkinen rakentaminen, kerrostalo- ja infrastruktuurirakentaminen. Kehityskohteita ovat 
puolestaan osaaminen, yritystoiminnan mukautuminen uusiin tavoitteisin ja markkinoihin sekä kaavoitus ja 
rakentamisen standardit 

Puukuitujen uudet tuotteet, tekstiilikuidut ja nanosellu sekä kehittyneet biokemikaalit ja biopolttoaineet 
ovat teollisuuden tuotekehityksessä mukana.   

Metsäluonnon muut tuotteet, puukorjuun yhteydessä tai erikseen kerättävät raaka-aineet voivat tarjota 
uusissa yhteyksissä yllättäviä liiketoimintamahdollisuuksia.      

Oleellista metsäalalle on luoda hyvä metsätieto- ja digitaalisten palvelujen perusta raaka-aineiden 
hankkimiseksi sekä tuotanto ja palveluprosessien kehittämiseksi. Tavoitteena ovat sekä kestävyys että 
hyväksyttävyys. 

Lapin erityispiirteitä:  

 Mekaanisen puutuoteteollisuuden määrä suhteessa muuhun maahan on vähäinen.  

 Uusia biotuotetehtaita on suunnitteilla useita.  

 Pohjoinen puu soveltuu hyvin puusepänteollisuuden raaka-aineeksi. 
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Tavoitteet  

 Puunkäytön lisääminen rakentamisessa, korkeamman jalostusasteen tuotteet 

 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen, koulutuksen kehittäminen, PK-yritysten tukeminen 

 Puutuotealan ja metsäteollisuuden investointien edellytysten turvaaminen Vaikutetaan siltojen, 
lastauspaikkojen sekä rautatieverkoston kunnossapitoon ja kehittämiseen 

Toimenpiteet 

 Tiedottaminen pohjoisen puutuotteista, ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden käyttäminen vahvana 
myyntiargumenttina kestävän kehityksen periaattein / ELY-keskus, klusterit (rakennus-, arktinen), 
maakuntien liitot, PuuSuomi-verkosto 

 Hanketoiminnan kehittäminen 

 Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen (tulevaisuuden raaka-ainetarpeet), 
metsäverkoston ja vaikuttajien (pohjoisen alueen kansanedustajat) hyödyntäminen 
tiedottamisessa, metsäalan poikkitieteellisen yhteistyön kehittäminen, yritysten ja 
tutkimuslaitosten yhteistyön lisääminen tuotekehityksessä, rahoituksen ja kehitystyön 
kohdentaminen erityisesti PK-yrityksille SMK, yritykset, Lapin AMK, Lapin yliopisto, 
Digipolis, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, Lapin liitto 

 Paikallisten piensahojen, -höyläämöiden ja kyllästämöpalveluiden esilletuonti metsänomistajan 
oman puuraaka-aineen hyödyntämisessä ja puun jalostuksessa (ns. lähipuubrändi), maakunnan 
yritykset  

 Puurakentamisen toimenpideohjelmat kuntiin SMK, kunnat, julkinen rakentaminen  

 Osaamisen lisääminen koulutuksella, Lapin amk rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, ammattiopisto 
Lappia 

Seurattavat mittarit 

Puunkäyttö julkisessa puurakentamisessa, teollinen puurakentaminen (€) ja puurakentamisen liiketoiminta 
(€). Mittaritaulukko on ohjelman lopussa. 

5.8 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut  

”Alueella parannetaan luontomatkailun, metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja luonnontuotealan 
toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä metsäsektorin kanssa. Uudet työkalut parantavat luonnontuotteiden 
ja metsämaiseman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Uudet arvoketjut ja metsänomistajien 
ansaintamallit luovat uutta metsiin ja luontoon perustuvaa liiketoimintaa. ” 

https://arcticsmartness.fi/klusterit/
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Valtakunnallisesti on arvioitu, että noin neljännes kaikesta Suomessa tehtävästä matkailusta voitaisiin 
luokitella luontomatkailuksi. Suomesta löytyvät maailman puhtaimmat metsät, vesistöt ja ilma. Näitä 
avaintekijöitä pitäisi pystyä hyödyntämään entistä paremmin luontomatkailuliiketoiminnassa sekä osana 
sote-palveluita. Yhä useampi ulkomaalainen turisti tai kotimaan matkailija haluaa retkeillä ja rentoutua 
puhtaassa meluttomassa metsässä. Puhdas suomalainen luonto virkistää mieltä, vähentää stressiä ja auttaa 
monella tapaa ylläpitämään niin henkistä kuin fyysistä kuntoa. Luontomatkailua ja sen varaan rakentuvia 
luontopalveluita voidaan parhaiten tukea kehittämällä ja ylläpitämällä jo olemassa olevia luontoreitistöjä. 
Toimenpiteissä tulee kiinnittää huomiota myös lähimatkailun todennäköiseen lisääntymiseen. Yhteistyö 
perinteisen metsätalouden ja matkailualan kesken on erityisen tärkeää. On toimittava niin, että 
luontopalvelut, reitistöt ja palveluja tarjoavat yritykset ovat helposti kansalaisten saavutettavissa. 
Tulevaisuudessa yhä suurempi osa matkailijoista suuntaa lomamatkansa lähialueille ja kotimaahan 
ympäristösyistä. Tämä haastaa yhteiskuntaa ja matkailualanyrityksiä kehittämään matkailupalveluita myös 
kansallispuistojen ulkopuolelle kasvukeskusten lähelle. 

Metsien monipuolinen hyödyntäminen, luonnontuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja tarjonta 
kiinnostavat metsänomistajia ja toimijoita osana metsätalouden liiketoimintaa. Moniarvoistuva 
metsänomistajakunta ja uudet metsänomistajat ovat muutoksen taustalla. Suomalaisilla puhtailla 
luonnontuotteilla on kasvavaa kysyntää niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. 
Luonnontuotteiden valtteja ovat muun muassa paikallisuus, puhtaus, terveellisyys, uusiutuvuus. Nuorena 
toimialana luonnontuotealalta puuttuvat kuitenkin vielä kehittyneet raaka-aineiden hankintaketjut. 
Toimiala kuitenkin kasvaa voimakkaasti, ja uusia yrityksiä syntyy koko ajan lisää. Toimialan kasvun 
turvaamiseksi tarvitaan viestintää metsänomistajille alan mahdollisuuksista sekä ansaintamalleista. Myös 
luomukeruualueiden pinta-alan kasvattamista tarvitaan. Monelle kasvavalle luonnontuotealan yritykselle 
metsästä kerättävät luomuraaka-aineet ovat tärkeitä. Kansainvälisillä markkinoilla puhtaat suomalaiset 
luonnontuotteet on helpompi saada kaupan ja tuotteista saadaan korkeampi hinta, jos pystytään 
osoittamaan tuotteiden olevan peräisin luomusertifioiduista metsistä. 

Metsänomistajien tarjoamat luontoon liittyvät palvelut eli ekosysteemipalvelut ovat muun muassa 
luonnontuotteiden tuottamista, monimuotoisuuden ylläpitoa, hiilensidontaa, maisema- ja 
virkistyspalveluja, metsästys- ja kalastuspalveluja, terveyteen ja paikalliseen kulttuuriin liittyviä palveluja.  
Uusia toimintamalleja tarvitaan palveluiden tuottamiseksi, markkinoimiseksi ja rahoittamiseksi sekä 
yhteiskunnan tukemiseksi. Metsistä on jo paljon paikkatietoa, jota voidaan käyttää uusin digitaalisin 
sovelluksin palveluiden suunnittelussa. Metsiin ja luontoon liittyvät palvelut liittyvät yhteiskuntaan ja eri 
liiketoimintamahdollisuuksiin entistä laajemmin. Metsäelinkeinot monipuolistuvat. Metsistä löytyy 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä palveluratkaisu moniin ajankohtaisiin kansallisiin ja 
kansainvälisiin ongelmiin ja haasteisiin.   

Lapin erityispiirteitä:  

 Luontoa hyödyntävän matkailun merkitys on huomattava.  

 Luomukeruualuepotentiaali on maan suurin. 

Tavoitteet  

 Luonnontuotetiedon sisällyttäminen paikkatietoon ja sovelluksiin, näkökulmana metsänomistajan 
mahdollisuudet 



 Alueellinen metsäohjelma 2021–2025, Lappi 

30.11.2020 26 (39) 

 

 Luomu-valvonnassa olevien keruualueiden lisääminen ja hyödyntäminen yritystoiminnassa 

 Metsätiedon hyödyntämisasteen parantaminen luontoon perustuvissa elinkeinoissa 

 Huomion kiinnittäminen pölyttäjien elinolosuhteisiin 

 Luonnontuotealan edellytysten parantaminen tukee saamelaisten perinteisten elinkeinojen yl-
läpitoa ja kehittämistä 

Toimenpiteet 

 Monilähteisen (esim. VMI, kaukokartoitus) metsätiedon keruun ja tähän liittyvien mallinnusten 
hyödyntäminen luonnontuotetiedon tuottamisessa. Metsäkeskus, Luke, Metsähallitus, Lapin AMK, 
Lapin yliopisto 

 Luomuvalvontaan liittymisen ja luomukelpoisuuden selvittämisen helpottaminen 

 MMM valtakunnallisen luomuviestintähanke (LUME) 

 Maakunnallinen hanketoiminta, esimerkiksi luomukelpoisten lannoituslajien kehittäminen, 
metsäsektorin ja luomutoimialan yhteistyön ja viestinnän tiivistäminen, Mhy:t, muut 
metsäalan toimijat, 4H, Metsähallitus 

 Maakunnallinen kehittämishanke luontomatkailun, kulttuurimatkailun ja ekosysteemipalveluiden 
kehittämiseen, alueelliset yhdistykset, Metsäkeskus, oppilaitokset, Metsähallitus 

 Kysely siitä, minkälaiselle tiedolle on tarvetta ja minkälaiset valmiudet tiedon 
hyödyntämiseen on olemassa 

 Toimenpiteet, joilla yksityismetsien omistajat voivat saada tuloja maillaan olevista 
matkailurakenteista / -kohteista ja mahdollisista palveluista 

 Yhteistyön ja viestinnän lisääminen 

 Metsähallituksen erilaisten kohteiden (muinaismuistot, luontokohteet, kallioalueet, 
maisemallisesti arvokkaat kohteet, Retkikartta.fi) hyödyntämismahdollisuudet 
luontomatkailussa 

 Viestintää jokamiehen oikeuksista, luonnonkäyttöön liittyvistä sopimuksista ja valtion metsien 
monikäyttömahdollisuuksista 

Seurattavat mittarit  

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja valtion maille kohdistuvien eräpäivien lukumäärä, 
talousmetsien kävijämäärien seurannan kehittäminen, luonnontuoteliiketoiminnan liikevaihto, muiden 
ekosysteemipalveluiden liikevaihto ja luomusertifioitu pinta-ala. Mittaritaulukko on ohjelman lopussa. 

5.9 Osaaminen ja koulutus (läpileikkaava)  

”Teeman tavoitteena on, että alueen tutkimuksen, elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteistyö syventyy, 
mikä auttaa niin metsäalan ammattilaisten kuin opiskelijoiden osaamisen turvaamisessa.   
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Nykyistä voimakkaampi panostus paikkatiedon, puutekniikan, talousmetsien luonnonhoidon, 
vesiensuojelun, suometsänhoidon, metsätieverkoston, yrittäjyyden sekä metsien muiden kuin 
puutuotantoon perustuvien käyttömuotojen (luontomatkailu, palvelut, luonnontuotteet) osaamiseen ja 
koulutukseen vähentää toiminnassa havaittuja pullonkauloja.   

Oppimisympäristöjen kehittäminen tukee metsäalan kuljettajakoulutuksen laadun uudistamista ja 
kuljettajien saatavuuden parantamista. Uudet tavat oppia tulee hyödyntää uusien osaamistarpeiden 
lisääntyessä. Edellytykset koulutuksen työssäoppimisen lisäämiseksi paranevat etenkin pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä."  

Lapin erityispiirteitä:  

Työvoimapula on tulossa korjuuseen ja kuljetukseen. Kasvukeskusten ulkopuolella metsätoimihenkilöiden 
rekrytointi vaikeutuu. Haasteena ovat pohjoisen erityispiirteet tutkimuksessa ja koulutuksessa. 

Tavoitteet 

 Työvoiman määrän ja sen riittävän osaamisen varmistaminen 

 Pohjoisen tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksen turvaaminen 

 Metsäalan vetovoimaisuuden lisääminen 

 Yhteistyön lisääminen nuorisojärjestöjen kanssa.  

Toimenpiteet 

 Muunto- ja oppisopimuskoulutuksen oppilashankinta, riittävän rahoituksen, 
koulutuspaikkamäärien ja laadun varmistaminen (puutavara-autojen-, metsäkonekuljettajat), ELY-
keskus, TE-toimisto, yrittäjät. 

 Kesätyömahdollisuuksien tarjoaminen nuorille uusien toimintamallien avulla, kaikki 
toimijat  

 Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö, kaikki toimijat 

 Tiedekeskus PILKKEen hyödyntäminen, kaikki toimijat 

 Metsä- ja luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyön syventäminen toimijoiden 
kanssa yhteistyösopimusten avulla, kaikki toimijat 

 Metsäoppiminen esikouluihin, kunnat, yritykset, oppilaitokset  

 Metsäretket ja kerhot, varhaiskasvattajien kouluttaminen  

 Luma-keskuksen hyödyntäminen (www.luma.fi) 

 Järjestöyhteistyö (esimerkiksi 4H, partiolaiset)  

 Yhteinen tiedotuskanava, kaikki toimijat  

 Kohtaanto-ongelmaan vastaaminen  

 Kehittämishanke: metsäkoulutuksen laaja-alaisen tasapuolisen koulutussisällön kehittäminen SMK, 
oppilaitokset  
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 Sisältöinä muun muassa digitaalisuus ja siihen liittyvät sovellukset, koulutuksen 
työelämälähtöisyyden parantaminen, porotalouden perusteet metsäkoulutuksessa, 
alan markkinointi nuorille, Lapissa erityisesti saamelaistietous-kokonaisuus.  

Seurattavat mittarit  

Metsäalan peruskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain eri opintoasteilla ja metsällisiin tapahtumiin 
osallistuneiden lasten ja nuorten määrä. Mittaritaulukko on ohjelman lopussa.  

5.10 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.  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."  

Lapin erityispiirteitä:  

 Lappi on kansainvälinen.  

 Lapissa on arktista metsätaloutta ja sen osaamista.  

 Yhteistä rajaa on Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. 

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.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fi
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EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa mm. YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja. EU:n päästövähennystavoite 
toisella Kioton 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.  

Maaseutuohjelmat toimivat EU:n maaseudun kehittämisvälineinä. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014–2020:n kautta on vuosina 2014–2020 ollut haettavissa reilut 8 miljardia euroa 
erilaisia maaseudun kehittämistukia. Tästä kehittämishankkeisiin myönnettävien tukien osuus on noin 
puolet. 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 muita maakunnallisia ohjelmia on. 

Mikä EU:n Green Deal? 

Euroopan komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal on laaja ja kunnianhimoinen 
toimenpidepaketti. Sen avulla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 
mennessä – ensimmäisenä maanosana. Tavoitteena on vähentää huomattavasti päästöjä, investoida 
huippututkimukseen ja innovaatioihin sekä säilyttää Euroopan luonnonympäristö. 
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 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_fi    

 https://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Euroopan_unionin_ilmastopolitiik
ka   

 Euroopan metsäsopimus  

 EU metsästrategia  

 CAP27 ja EU maaseutuohjelma  

 Biodiversiteettistrategia  

 Green deal  

 YK sustainable goals  

 KMS 2025  

 Kioton pöytäkirja  

 Pariisin ilmastosopimus  

 IPCC raportti  

 (EU kestävä rahoitus) 

Tavoitteet  

 Metsäala Lapin ohjelmiin ja maakunnan kansainväliseen yhteistyöhön mukaan vahvemmin 

 Kestävä, arktinen metsätalous osana Lappi-brändiä  

 Varmistaa Lapin metsätalouden äänen kuuluminen EU-tason päätöksenteossa 

Toimenpiteet  

 Faktaa Lapin metsistä maailmalle, kaikki toimijat 

 Lappilaisen metsäalan kansainvälinen verkostoituminen, SMK, kaikki toimijat 

 Aktiivinen arktisen metsäosaamisen vieminen EU-tasolle, SMK, pohjoisen alueen mepit 

 Alkuperäiskansojen oikeudet ja mahdollisuudet harjoittaa kulttuuriaan tuodaan esille ja otetaan 
huomioon myös kansainvälisellä tasolla. 

6. Ohjelman toimeenpano  

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaan kokonaisvastuu metsäohjelman toimeenpanon 
järjestämisestä on Metsäkeskuksen elinkeinopalveluilla. Ohjelman toteuttamisessa korostuvat aktiivinen 
yhteistyö ja työnjaosta sopiminen toimijoiden kanssa itse kullakin käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa ja ulkopuolisten rahoitusresurssien hankkiminen. 
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Alueellinen metsäneuvosto edistää metsäohjelman toteutusta sekä seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista.  

Alueellinen metsäohjelma toteuttaa osaltaan Kansallista metsästrategiaa 2025, joten Metsäkeskus raportoi 
ohjelmien toimeenpanosta myös maa- ja metsätalousministeriölle. 

Ohjelman toimeenpano on jatkuva prosessi. Seurannassa havaittuihin toimintaympäristön muutoksiin ja 
uusien toimenpiteiden tarpeeseen vastataan joustavasti metsäneuvoston, alueen metsänomistajien ja alan 
toimijoiden yhdessä tarpeelliseksi katsomalla tavalla.  

Metsäkeskus vastaa ohjelman toimeenpanosta. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä alueen 
toimijoiden kanssa organisaatioiden omalla rahoituksella ja ulkopuolista rahoitusta hyödyntäen. 

7. Ohjelman seuranta 

Lapin alueellisen metsäohjelman toteutumista seuraa Lapin metsäneuvosto. Seuranta perustuu paitsi 
seurantamittareihin, myös edellä kuvattujen kehittämistoimenpiteiden seurantaan. 
Kehittämistoimenpiteiden vuosittaiselle toteuttamiselle annetaan tavoitteet metsätalous-, ympäristö -ja 
muun metsien käytön ryhmissä. Nämä ryhmät toimivat myös seurantaryhminä tuottaen tietoa maakunnan 
metsäneuvostolle. 

Seurantamittarit ovat ohjelman lopusta löytyvissä taulukoissa.  

Toimijat toteuttavat, Metsäneuvosto ohjaa ja seuraa, Metsäkeskus raportoi vuosittain maa- ja 
metsätalousministeriölle. Lisää tietoa: www.metsakeskus.fi 

8. Ohjelman vaikutukset  

Ohjelman toimeenpanon vaikutuksia arvioitiin itsearviointina kokonaiskestävyyden näkökulmasta. 
Menettely vastaa Kansallisen metsästrategian vaikutusten arviointia ja on maa- ja metsätalousministeriön 
metsäneuvostoille toimeksi antama. Toimenpiteiden ristikkäisvaikutuksia ei arvioitu. Toimenpiteiden 
negatiivisten vaikutusten lieventämistä arviointiin jonkin verran. arvioinnin teki Lapissa seurantaryhmä, 
jossa on edustus seuraavista tahoista: Lapin AMK, MTK, Paliskuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät, 
Metsähallitus, Metsäteollisuus, Lapin ELY-keskus, metsänomistajat ja Luke. 

 Ei lakisääteinen vaikutusten arviointi, vaan vapaaehtoinen arviointi ohjelman toimenpiteiden 
kokonaiskestävyydestä (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 

  

file:///C:/Users/uhuusko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WNQOE6EP/www.metsakeskus.fi
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Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito  

Tätä teemaa toteuttavat toimenpiteet liittyvät tilarakenteen kehittämiseen sekä erilaisten 
rahoituslähteiden hyödyntämiseen toimenpiteiden toteuttamisessa. Myös eri maankäyttömuotojen 
yhteensovittaminen sekä viestinnän ja toimijoiden välisen vuoropuhelun lisääminen ovat merkittävässä 
roolissa. 

Teemaa toteuttavien toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten katsottiin olevan voimakkaasti myönteisiä. 
Toimenpiteiden ekologiset vaikutukset riippuvat hyvin paljon siitä, mitä metsätilarakenteen kehittämisestä 
seuraa. Seuraukset voivat olla jopa myönteisiä, jos tilakoon kasvaessa kokonaissuunnittelu paranee, mutta 
omistajuuden siirtyessä etäälle ja vain taloudellisten näkökulmien painaessa ekologiset vaikutukset ovat 
voimakkaasti negatiiviset. Tästä ja muista taulukossa olevista osatekijöistä johtuen arvioitiin, että ekologisia 
vaikutuksia ei juurikaan ole tai vaikutukset ovat lievästi negatiivisia. Sosiaalisten vaikutusten arvioitiin 
olevan myönteisiä erityisesti työllisyyden paranemisen ja eri elinkeinojen välisen vuoropuhelun 
lisääntymisen myötä. Kulttuuristen vaikutusten osalta katsottiin, että ne eivät olleet arvioitavissa. 
Epävarmuustekijöiksi arvioitiin metsänomistajuuden mahdollista keskittymistä, ja siirtymistä pois alueelta 
sekä erilaisten taloudellisten tukijärjestelmien muutosten ennakoitavuuden vaikeutta. 

Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus 

Tässä teemassa tavoitellaan metsien monimuotoisuuden ja puuntuotannon yhteensovittamista, 
vesiensuojelun tehostamista sekä vapaaehtoisen suojelun lisääntymistä. Näihin tavoitteisiin pyritään muun 
muassa koulutuksen ja tiedottamisen avulla sekä esimerkiksi hankerahoitusta hyödyntämällä. 

Taloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan myönteisiä, erityisesti muun, kuin perinteisen metsätalouden 
osalta. Ekologiset vaikutukset ovat voimakkaasti myönteisiä kaikkien toteuttavien toimenpiteiden osalta. 
Erityisesti koulutuksen ja tiedotuksen merkitys korostuu. Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset arvioitiin 
myönteisiksi yhteishankkeiden ja yhteensovittamisen myötä. Epävarmuutta aiheuttavat tukivarojen 
riittävyys sekä joiltain osin ristiriitaiset tutkimustulokset. 

Ilmastokestävä metsätalous 

Teemaa toteuttavat toimenpiteet liittyvät koulutukseen ja neuvontaan sekä hyvän metsänhoidon 
edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. 

Toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan voimakkaasti myönteisiä. Ekologisten 
vaikutusten katsottiin olevan positiivisia; erityisesti uusiutuvan, paikallisen energian käytön lisäämisellä on 
positiivinen vaikutus aluetalouteen ja ilmastoon. Hyvällä tasolla olevalla metsien hoidolla voidaan ehkäistä 
ilmaston muutoksesta johtuvia metsätuhoja. Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioitiin olevan 
myönteisiä. Epävarmuutta aiheuttaa päätöksen teon vaikutusten erittäin pitkä perspektiivi. 

Metsätiet ja metsien saavutettavuus 

Teeman tavoitteena on mahdollistaa ympärivuotinen metsätalous riittävällä ja riittävän laadukkaalla 
tieinfrastruktuurilla. 
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Toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan voimakkaasti myönteisiä sekä metsätaloudelle 
että muille maankäyttömuodoille. Ekologiset vaikutukset arviotiin kielteisiksi; tiestön rakentaminen 
vähentää metsätalousmaan määrää, pirstoo luonnonympäristöjä, tiestö rikkoo yhtenäisiä laidunalueita 
sekä lisää häiriöitä maastossa. Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioitiin olevan myönteisiä 
esimerkiksi elinkeinotoiminnan monipuolistumisen myötä. Epävarmuutta toimenpiteiden toteuttamisessa 
aiheuttavat esimerkiksi passiiviset tiekunnat ja metsätilarakenteen pirstoutuminen. 

Uudet puupohjaiset tuotteet 

Teemassa toteutettavat toimenpiteet tähtäävät puunkäytön lisäämiseen rakentamisessa, sekä 
puutuotealan ja metsäteollisuuden investointien turvaamiseen. 

Toimenpiteiden taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioitiin olevan voimakkaasti myönteisiä 
erityisesti siksi, että ne lisäävät paikallisen, uusiutuvan raaka-aineen käyttöä, ja tätä kautta vaikuttavat 
positiivisesti aluetalouteen ja työllisyyteen. Kulttuuriset ja ekologiset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi 
mm. monipuolistuvan paikallisen elinkeinorakenteen vuoksi. 

Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut 

Teeman toimenpiteillä edistetään toimialan yritysten toimintaedellytyksiä; toimenpiteet liittyvät mm. 
raaka-aineiden saatavuuden parantamiseen sekä niiden laadun varmistamiseen 

Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset arvioitiin voimakkaasti myönteisiksi; ne tuovat lisää 
toimeentulomahdollisuuksia alueen asukkaille. Toimenpiteillä ei arvioitu olevan ekologisia vaikutuksia 
edellyttäen, että toteutuksessa huolehditaan siitä, ettei metsiin tule liikaa kulumista, häiriötä ja 
roskaantumista. Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioiminen suhteellisen uuden toimialan 
kyseessä ollen ei ollut mahdollista. Epävarmuustekijöinä ovat esimerkiksi markkinoiden kehittyminen, 
lainsäädäntömuutokset tai toimialan kehityksen pysähtyminen sekä vaikutukset alueen luontoon pitkällä 
tähtäimellä. 

Osaaminen ja koulutus 

Teeman toimenpiteillä tähdätään riittävän ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseen 
metsäalalle. Toimenpiteinä ovat koulutuksen kehittäminen, lasten ja nuorten metsäsuhteen parantaminen 
sekä yhteisen viestintäkanavan kehittäminen. 

Toimenpiteiden taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset arvioitiin voimakkaasti myönteisiksi sekä niiden 
suorien, että epäsuorien vaikutusten vuoksi. Ekologiset ja kulttuuriset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi. 
Näihin toimenpiteisiin ei juurikaan arvioitu sisältyvän epävarmuustekijöitä. 

Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen 

Tavoitteena on nostaa kestävä, arktinen metsätalous osaksi Lappi-brändiä sekä saada metsätalous entistä 
vahvemmin mukaan maakunnan kansainväliseen yhteistyöhön. 
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Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi esimerkiksi lisääntyvän kansainvälisen 
rahoituksen vuoksi. Ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioiminen ei ollut mahdollista 
toimintakenttään sisältyvien lukuisien vaikuttajien ja epävarmuustekijöiden vuoksi. 

Metsätieto ja alustatalous 

Teeman tavoitteena on metsän luonnonvarojen kestävä käyttö sekä metsävaratiedon ja muun paikkatiedon 
hyödyntäminen metsäneuvonnassa. 

Toimenpiteiden taloudelliset ja ekologiset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi uusien tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisen myötä. Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi. Toisaalta 
niihin sisältyy myös epävarmuutta siitä, miten uudet menetelmät otetaan vastaan. 

Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä 

Teeman tavoitteena on metsäalan ja metsiin perustuvien elinkeinojen imagon parantaminen ja metsäalan 
vaikuttavuuden merkityksen huomioiminen Lapille. 

Toimenpiteiden taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi 
tiedonkulun ja toimijoiden välisen yhteistyön lisääntymisen myötä. Toimenpiteiden onnistumisessa 
epävarmuustekijäksi nousi esille vastuutahon löytäminen verkostoyhteistyöhön. 

9. Seurantamittarit 

Taulukko 1. Hakkuut hakkuutavoittain (ha/v), kaikki omistajaryhmät 

 
Hakkuutapa 

 
Toteutunut 2017–2019  

Tavoite 
2020 

Tavoite 
2025 

Avohakkuu 11 992 19 000 15 000 

Luontainen uudistaminen 10 162 17 000 15 000 

Ensiharvennus 19 141 25 000 35 000 

Harvennushakkuu 38 363 37 000 45 000 

Ylispuiden poisto 10 388 15 000 15 000 

Eri-ikäisrakenteinen hakkuu 4 112 
 

10 000 

Muut hakkuut 1 070 2 000 
 

Yht. 95 230 115 000 135 000 
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Taulukko 2. Metsänviljely (ha/v), kaikki omistajaryhmät 

Metsänviljelytapa 
 
Toteutunut 2016–2018  

Tavoite  
2020 

Tavoite  
2025 

Istutus 6 700 12 000 8 500 

Kylvö 4 919 7 000 5 500 

Yht. 11 618 19 000 14 000 

Taulukko 3. Lannoitus (ha/v), kaikki omistajaryhmät 

Lannoitustapa 
 
Toteutunut 2016–2018  

Tavoite 
2020 

Tavoite 
2025 

Terveyslannoitus 255 410 1 500 

Kasvatuslannoitus 969 2 040 2 000 

Yht. 1 225 2 450 3 500 

Taulukko 4. Metsätiet (km/v), kaikki omistajaryhmät 

Metsätiet 
 
Toteutunut 2016–2018  

Tavoite  
2020 

Tavoite 
2025 

Metsäteiden rakennus 26 105 155 

Metsäteiden perusparannus 177 510 510 

Yht. 203 615 665 

Taulukko 5. Kemera-töiden seuranta työlajeittain taimikon varhaishoito, taimikonhoito ja nuoren metsän hoito (ha/v) 

Kemera-työlaji 
 
Toteutunut 2018–2019  

Tavoite 
2020 

Tavoite  
2025 

Taimikon varhaisperkaus 1 495 
 

2 500 

Taimikonhoito 6 848 
 

8 500 

Nuoren metsän hoito 4 136 
 

5 000 

Yht. 12 479 
 

16 000 

Taulukko 6. Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (km/v) 

Metsätietyöt 
 
Toteutunut 2018–2019  

Tavoite 
2020 

Tavoite  
2025 

Metsäteiden rakennus 21 
 

50 

Metsäteiden perusparannus 133 
 

300 

Taulukko 7. Kunnostusojitus (ha/v) 

Kunnostusojitus (ha/v) 
 
Toteutunut 2018–2019  

Tavoite 
2020 

Tavoite 
2025 

Kunnostusojitus  2 452 
 

3 000 
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Taulukko 8. Metsän terveyslannoitus (ha/v) 

Metsän terveyslannoitus 
(ha/v) 

Toteutunut 2018–2019  Tavoite 
2020 

Tavoite  
2025 

Metsän terveyslannoitus  84 
 

1 000 

 

Taulukko 9. Lapissa tehdyt määräaikaiset Kemeran ympäristötukisopimukset vuosina 2016–2019, Lapin ELY:n METSO-
toteutus ja metsien suojelutilanne metsä- ja kitumaalla vuonna 2019 sekä tavoitteet vuosiksi 2021–2025. 

Suojelukeino  Lähtötilanne, 

toteutunut 

2016–2019, ha 

Tavoite  

2021–2025, ha 

Mittari  Seuranta  

Määräaikaiset Kemeran ympäristötukisopimukset  1 572  2 250   SMK-

tilastot  

Vuosittain  

METSO-toteutus Lapin ELY  2008–2019:   

8 936     

  

 lähes 

saavutettu            

ELY-

tilastot  

Vuosittain  

Metsien suojelu metsä- 

ja kitumaalla  (luonnonsuojelulain keinoin) 

2019:  

1 838 003   

Ei tavoitetta. 

Toteutetaan 

YM:n 

tavoitteiden 

mukaan.  

LUKE-

tilastot  

Vuosittain  

Sekapuustoisuus indikaattori    VMI  
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Taulukko 10. Lapin yksityismetsien ja Metsähallituksen metsien hakkuiden luonnonhoidon huomioimisen lähtötilanne 
keskimäärin vuosina 2016–2018 ja tavoite vuodelle 2025. 

  

Arvioitava asia  

  

Lähtötilanne, 

keskiarvo  

2016–2018, 

yksityiset ja  

Metsähallituksen  

metsät   

Tavoite v. 

2025, keskiarvo  

2021–2024 

yks.  ja  

Metsähallituksen 

metsät  

Mittari Seuranta  

Tarkistettujen 

luontokohteiden määrä ja 

pinta-ala.  

kpl/v ja ha/v  

18 kpl ja 25 ha  

(23 ha)  

20 kpl/v ja 25 

ha/v  (23 ha)  

Yksityismetsien ja (Metsähallituksen)

  hakkuiden luontolaadun tarkastus  

Vuosittain  

Luontokohteiden säilyminen 

hakkuissa (ennallaan tai 

lähes ennallaan)  

94 % (99 %)  97 % (99 %)  Yksityismetsien ja 

Metsähallituksen luontolaadun 

tarkastus  

Vuosittain  

Säästöpuuston laatu 

hakkuissa (erinomainen tai 

hyvä)  

 87 % (90 %)  90 % (90 %)  Yksityismetsien ja 

(Metsähallituksen) luontolaadun   

tarkastus  

Vuosittain  

Säästöpuuston määrä ja arvo 

hakkuissa  

1,9 m³/ha, 

13 kpl/ha, 41 

€ (15 kpl/ha)  

 15 kpl/ha 

(15 kpl/ha)  

Yksityismetsien ja (Metsähallituksen) 

luontolaadun tarkastus  

Vuosittain  

Vesiensuojelun laatu puun 

korjuussa (erinomainen tai 

hyvä)  

Erinomainen tai 

hyvä: 97 %  

(100 %)  

Erinomainen tai 

hyvä: 99 %  

(100 %)  

Yksityismetsien ja (Metsähallituksen)

luontolaadun tarkastus  

Vuosittain  

Vesiensuojelun laatu 

maanmuokkauksessa  

(erinomainen tai hyvä)  

Erinomainen tai 

hyvä: 99 %  

(100 %)  

Erinomainen tai 

hyvä: 99 %  

(100 %)  

Yksityismetsien ja (Metsähallituksen) 

luontolaadun tarkastus  

Vuosittain  

Kuolleen puuston 

kokonaismäärä  

9,6 m³/ha 

  

  

9,6 m³/ha  

 

VMI XII  (sis. suojelualueet) VMI-sykli  

Saamelaiskäräjät ym. ei suosi kulotushankkeita, koska jäkälät ja lupot palavat ja ennallistuvat hitaasti. 
Kulotuksen suunnittelijan pitäisi keskustella paliskuntien kanssa ennen kulotussuunnittelua siitä, onko 
kulotuksesta haittaa. Kulotuksissa huomioitava myös metsänomistajan omaisuuden suoja. 
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Taulukko11.  Kemera-luonnonhoitohankkeiden ja kulotuksien lähtötilanne 2016–2019 ja tavoite 2021–2025. 

Toimenpide  Lähtötilanne   

(2016–2019)  

Tavoite  

2021–2025  

   

Mittari  Seuranta  

Kemera luonnonhoitohankkeet: 

elinympäristöjen hoito ja 

ennallistamiset  

0 kpl ja   0 ha,  

EU–varoin tehty  

480 ha 

ennallistamisia Natnet-

hankkeessa 

5 kpl ja 20 ha  SMK-tilastot  

  

Vuosittain  

Kemeraluonnonhoitohankkeet: 

vesienhoitohankkeet  

3 kpl, lisäksi EU-

varoin 1 hanke  

15  kpl   SMK-tilastot  Vuosittain  

Kemeran kulotuksien määrä  Kemeralla 3 kpl, 40 

ha, lisäksi EU-varoin 

Natnet-

hankkeessa  100 ha 

10 kpl, 40 ha  Sertifiointi 

seuranta, 

SMK-tilastot,   
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Taulukko 12.  Lapin ELY-keskuksen METSO-ohjelman toteutus luonnonsuojelulain keinoin vuosina 2008–2019. 

METSO-toteutus Lapissa 
2008–2019   

Toteutunut, ha 
2008–2019  

Tavoite 2008–2025,   
 ha  

Toteutus -%  

Lehdot  61  109  54 

Runsaslahopuustoiset 
kangasmetsät  

3 982  4 002  99,5  

Pienvesien lähimetsät  268  265  100  

Puustoiset suot ja soiden 
metsäiset reunat  

2 428  2 462  99 

Metsäluhdat ja 
tulvametsät  

51  51  100  

Harjujen 
paahdeympäristöt  

49  49  100  

Maankohoamisrannikon 
monimuotoisuuskohteet  

171  213  80 

Puustoiset 
perinnebiotoopit  

16  16 100  

Kalkkikallioiden ja 
ultraemäksisten maiden 
metsäiset elinympäristöt  

91  91 100  

Muut monimuotoisuudelle 
merkittävät metsäiset 
kalliot, jyrkänteet ja 
louhikot  

619  619  100  

Muu  1 201  1 245  97  

PINTA-ALA YHT.  8 936  9 120  98  
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