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Pohjanmaan metsäohjelma 2021-2025 – yhteenveto
”Hyvin voivasta metsästä hyvinvointia ja vaurautta”
Näin Pohjanmaan metsäneuvosto määritteli kokouksessaan 7.10.2019 visionsa siitä, miten Pohjanmaan
metsävaroja halutaan käyttää ja hoitaa seuraavan viisivuotiskauden aikana. Naseva ilmaisu kuvastaa kaikkia
tämän päivän metsätalouteen liittyviä ulottuvuuksia. Metsä on omaisuuslaji, jota pitää hoitaa ja hallita.
Metsän odotetaan antavan tuloja omistajilleen ja kaikille metsässä ja jalostusprosessissa työskenteleville
toimijoille. Luonto- ja ympäristöarvojen säilyttäminen on osa metsänhoitoa. Metsä on osa ilmastotalkoiden
ratkaisua sekä ympäristöpolitiikkaa, joissa tavoitteena on sitoa ja varastoida mahdollisimman paljon
kiinteää hiiltä.
Siksi on luonnollista, että Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman painopisteet ovat niissä kysymyksissä,
jotka kaikki koemme tärkeiksi. Näihin painopistealueisiin kuuluvat lisäpanostukset luonnonhoitoon sekä
vesien- ja ympäristönsuojeluun. Metsätaloudelle uusi haaste on luoda metsiä, jotka sekä toimivat
hiilinieluna että kestävät hyönteistuhoja, ilmaston muutoksia ja voimakkaita säävaihteluja. Näille
tavoitteille ohjelmassa on nyt annettu enemmän tilaa.
Samaan aikaan meidän täytyy huomioida myös metsätalouden perinteisiä tarpeita, kuten esimerkiksi
metsätieverkostoa ja raskaiden kuljetusten logistiikkaa. Maakunnassa on runsaasti rannikko- ja
saaristometsiä sekä soita, mikä asettaa haasteita sekä korjuuketjuille että arkiluonnonhoidolle. Talvien
lyheneminen tai pakkasjaksojen puuttuminen kokonaan johtaa siihen, että täytyy harkita kevyempää
kalustoa tai varustaa konekantaa kantavuuden parantamiseksi.
Puhuttaessa tulevaisuudesta toivo asetetaan useimmiten nuoriin. Tulevien sukupolvien on kannettava
vastuunsa ja hoidettava metsää tavalla, joka sopii sekä heille itselleen, että toimintaympäristölle. Siksi on
tärkeätä, että onnistumme herättämään nuorten kiinnostuksen hankkia vankka osaaminen metsästä ja
luonnosta koulutuksen, harrastusten ja työelämän kautta. Tietoa tarvitaan, jotta pystytään ylläpitämään
kannattavaa metsätaloutta, osallistumaan asiantuntevasti yhteiskunnalliseen keskusteluun metsän
käytöstä ja samalla löytämään uusia käyttökohteita uusiutuvalle raaka-aineelle.
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1 Johdanto
Suomen metsäkeskus laatii maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta alueellisia metsäohjelmia
viideksi vuodeksi kerrallaan. Oman ohjelman laativia alueita on 14. Alueet vastaavat suurelta osin vanhoja
maakuntia. Jokainen alue laatii omaleimaisen ohjelman siitä, miten juuri omalla alueella aiotaan käyttää ja
hoitaa metsäpääomaa.
Alueelliset metsäohjelmat pohjautuvat kansainvälisiin ja kansallisiin metsän käyttöä säänteleviin lakeihin ja
sopimuksiin sekä niiden kytkeytymiseen ympäristöpolitiikkaan ja luonnonhoitoon. Nämä kuvataan
havainnollisesti kansallisessa metsästrategiassa 2025, jossa on kaksi läpileikkaavaa teemaa sekä kahdeksan
painopistealuetta. Läpileikkaavat teemat ovat metsätieto ja alustatalous sekä metsäalan vuorovaikutus ja
viestintä. Strategian kahdeksan painopistettä ovat:


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

Ohjelmissa maakunnat voivat tunnistaa omat erityispiirteensä, luoda vision eri osa-alueiden käytöstä ja
kehittämisestä sekä ehdottaa toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Jokaisen maakunnan kehitystä ja
toimenpiteiden tuloksia seurataan julkisten tilastojen ja samalla tavalla arvioitujen mittareiden avulla koko
maassa.
Pohjanmaan metsäohjelman 2021-2025 on laatinut alueellinen metsäneuvosto, johon kuuluu 15 jäsentä
henkilökohtaisine varajäsenineen. Ohjelmatyö käynnistyi syksyllä 2019 ja työn tueksi on tehty
sidosryhmäkyselyjä ja pidetty avoimia seminaaripäiviä ja työpajoja. Lisäksi työn aikana on otettu vastaan
palautetta ulkopuolisilta tahoilta. Ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle kesällä 2020 ja lopullisen version
hyväksyy metsäneuvosto syyskuussa 2020.
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2 Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja
tulevaisuudennäkymät
Nykyään metsäala ei ole mikään eristetty ilmiö, vaan se on mitä suuremmassa määrin altistunut
yhteiskunnan megatrendeille. Muutokset on kuvattu hyvin kansallisessa metsästrategiassa. Muutokset
koskevat muun muassa maailmantaloutta, väestönkasvua, muuttoliikkeitä, ilmastoa, ekosysteemejä ja
teknistä kehitystä. Sopeutumista siis tarvitaan ei pelkästään omilla ehdoillamme, vaan myös
toimintaympäristömme ja asiakkaidemme hyväksymällä tavalla.
Ilmastokysymykset, luonnonhoito ja metsän rooli maailman keuhkoina on leimannut kansainvälistä
metsäpolitiikkaa. Suomi on monessa suhteessa toiminut metsänhoidon mallimaana. Nyt meidän täytyy olla
yhtä ketteriä uusilla osa-alueilla, kuten hiilidioksidin sidonnassa, luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa
ja biotaloudessa. Maan sisäinen muuttoliike aiheuttaa sen, että yhä useampi metsänomistaja asuu
taajamassa tai omistaa metsää etäällä.

Metsäala Pohjanmaalla
Pohjanmaan maakunnassa on tuoreimman valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) mukaan 568 000
hehtaaria metsätalousmaata, kun mukaan lasketaan suojelualueet. Tästä puuntuotannossa on 516 000
hehtaaria. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan vuotuinen kasvu on keskimäärin 6,4 kuutiometriä
hehtaarilta. Koko maakunnan puuston kasvu on arviolta 3,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, vuotuisen
kokonaispoistuman ollessa kokoluokkaa 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaistilavuus on 69
miljoonaa kuutiometriä.
Yksin omistavien tai kuolinpesän tai verotusyhtymän kautta omistavien metsänomistajien määrä on
merkittävä, yli 17 000 henkilöä. Siksi yksityisessä omistuksessa olevien metsätilojen keskikoko on pieni, alle
30 hehtaaria. Kaikissa metsätalouden kehittämisen strategioissa on todettu, että tilojen keskikokoa on
nostettava synergiaetujen ja paremman kannattavuuden saavuttamiseksi.
Pohjanmaalla on kaksi isoa puunjalostusyksikköä: Pietarsaaressa (UPM) ja Kaskisissa (Metsä Group). Näiden
puuhankinta ulottuu pitkälle maakuntarajojen ulkopuolelle. Lisäksi on kaksi merkittävää energiapuun
käyttäjää, nimittäin pietarsaarelainen Alholmens Kraft ja vaasalainen Vaskiluodon Voima. Kasvihuoneiden
ja maakunnan lämpökeskusten puuenergian käyttö vastaa yhtä isohkoa voimalaitosta. Suurten käyttäjien
keskittymän takia käytetään ja jalostetaan huomattavasti enemmän ainespuuta ja energiapuuta kuin mitä
maakunnassa korjataan.
Metsäsektori työllistää yhteensä noin 2 600 henkilöä (metsätalous, puunjalostus, teollisuus) ja sen
liikevaihto on yhteensä noin 1,2 miljardia euroa. Liikevaihdosta suurin osa tulee sellu- ja
paperiteollisuudesta.

5 (26)

Alueellinen metsäohjelma, Pohjanmaa

24.11.2020

Pohjanmaalla on nykyisellään 3 164 kappaletta metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Nämä muodostavat yhteensä 1 131 hehtaaria. Lakikohteista noin 8,5 prosenttia on vuonna 2020
määräaikaisten ympäristötukisopimusten piirissä. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrä perustuu
Suomen metsäkeskuksen karttajärjestelmään rekisteröityihin tietoihin.
Lue lisää: Metsänomistaminen Pohjanmaalla

3 Ohjelman tavoitekuva ja visio
Alueellinen metsäohjelma vastaa suurelta osin kansallisen metsästrategian visioita. Siksi meidän on yhdessä
sovittava tarvittavista toimenpiteistä metsäalan kehittämiseksi kohti tiettyjä strategisia tavoitteita.
Strategian tavoitteet:


Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille



Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat



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

Metsänomistajilla, yrittäjillä ja teollisuudella on yhdessä viranomaisten kanssa tärkeä tehtävä suotuisan
pohjan luomisessa metsään pohjautuville elinkeinoille. Toiminnan täytyy olla kannattava pitkällä
tähtäimellä. Meidän täytyy pystyä uusiutumaan säännöllisesti ja käyttämään metsävaroja useimmista
näkökulmista katsoen hyväksyttävällä tavalla. Yhteisymmärrystä metsien käytöstä tarvitaan etenkin
metsänomistajien, yrittäjien ja jalostusteollisuuden kesken. Myös muualla yhteiskunnassa on näkökantoja
metsän käyttöön.
Tämä johtuu metsän korostuneesta merkityksestä ympäristö- ja ilmastopolitiikassa sekä luonnonhoidossa.
Arvokkaiden elinympäristöjen ja luontoarvojen säilyttäminen sekä uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien suojelu
ovat nykyään osa metsänhoitoa. Metsän kyky sitoa hiiltä ilmakehästä on ilmastotalkoiden tukipilari. Valtio
tukee aktiivisesti vapaaehtoisia suojelutoimenpiteitä ja maanomistajat voivat saada korvauksia METSO- ja
Helmi-ohjelmien varoista.
Siten tämän ohjelman tavoitteena on luoda strategia metsien ja luonnonvarojen parhaalle mahdolliselle
käytölle. Metsän pitää antaa omistajilleen tuloja, yrityksille korvausta tehdystä työstä ja lisäksi sen tulisi
toimia luonnon kiertokulun tärkeimpänä kulmakivenä. Lyhyesti: monimutkainen palapeli, jossa jokainen
pala on yhtä tärkeä.
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4 Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet
Metsäalan kehittämistavoitteet on johdettu kansallisesta metsästrategiasta, jossa on kaksi läpileikkaavaa
teemaa (4.1 ja 4.2) sekä kahdeksan hankekokonaisuutta.

4.1 Metsätieto ja alustatalous
Metsätietoja laserkeilatun aineiston muodossa on ollut saatavana vuodesta 2010 ja nykyään tiedot kattavat
lähes 100 prosenttia yksityismetsien alasta. Sähköisen aineiston tulkinta on täsmentynyt ja se sisältää
perustietoja esimerkiksi puulajeista, kiinteistörajoista, puuston iästä ja määrästä. Lisäksi aineisto tunnistaa
karkealla tasolla myös suojelukohteita ja mahdollisia luontoarvoja.
Metsäkeskus päivittää jatkuvasti metsätietoa uusilla tiedoilla esimerkiksi vuotuisesta kasvusta, hakkuista ja
Kemera-järjestelmän kautta ilmoitetuista metsänhoitotoimenpiteistä. Jo nyt useat asiat on mahdollista
hoitaa sähköisesti lähettämällä ilmoitus Metsään.fi -palvelussa. Toivomme, että tulevaisuudessa
järjestelmään lisättäisiin reaaliaikaiset tiedot metsässä tehtävistä toimenpiteistä ja että tiedonkeruu näin
tulisi yhä vuorovaikutteisemmaksi. Tällaisia tietoja olisivat esimerkiksi metsäneuvojien tarkastukset ja
inventoinnit, metsäkoneiden ajolistat ja kuljetusyritysten logistiikkasuunnittelusta saatavat tiedot tieverkon
kunnosta. Lisääntynyt sähköisen tiedon käyttö luontoarvojen osalta luo myös paremmat mahdollisuudet
luontoarvojen huomioimiseen maastossa metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä.
Tavoitteena on, että kerättävä tieto on yleisesti käyttäjien saatavilla kätevästi ja tehokkaasti. Metsätiedon
kerääminen ja jalostaminen on osoittautunut tehokkaaksi apuvälineeksi sekä metsävarojen kartoitukseen,
että niiden käyttöön ja hallinnointiin. Tekninen kehitys mahdollistaa uusia metsätiedon käyttökohteita.
Käyttömahdollisuuksista tiedottaminen kentälle on tärkeää ja siinä metsäalan ammattilaiset ovat
avainasemassa. Tiedot metsien eri käsittelyvaihtoehdoista voitaisiin integroida metsätietojärjestelmään
esimerkiksi simuloimaan jatkuvan kasvatuksen vaikutuksia puuston kehitykseen ja metsätalouden pitkän
aikavälin kannattavuuteen.

Visio


Metsätiedot kattavat 100 prosenttia maan yksityismetsistä.



Metsätiedon sisältö on yhä vuorovaikutteisempi ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.



Metsänomistajat voivat helposti hyödyntää tietoa.



Metsätieto helpottaa hallintoa, metsätaloutta ja suojelua koskevaa päätöksentekoa.

Toimenpiteet


Suunniteltu inventointiohjelma 2020-2025 toteutetaan



Metsätiedon laatua parannetaan ottamalla käyttöön uusi inventointiohjelma
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Metsätiedon päivittämistä tehostetaan ottamalla käyttöön uusia tietolähteitä



Metsätiedon käyttöä edistetään ja metsäalan ymmärrys aineiston käyttömahdollisuuksista
lisääntyy.
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4.2 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
Kansainvälisesti katsoen Suomi on täysin riippuvainen siitä, että metsätaloutemme nauttii muun maailman
hyväksyntää ja ymmärrystä. Kansallisella tasolla tarvitsemme lakeja ja toimenpidesuunnitelmia, jotka
ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia huomioiden säätävät, millä tavalla
metsiämme käytetään. Myös alueellisesti meidän olisi opittava argumentoimaan sen puolesta, että
metsätalous on sekä yksi kansantalouden tukipilareista, että virkistyksen ja luontoelämysten lähde.
Siksi tarvitaan osaavia puolestapuhujia ja oikeata tietoa metsäalasta kaikilla tasoilla. Keskustelu
metsänhoitomenetelmistä, hakkuumääristä, luontoarvoista ja metsän vaikutuksesta ilmastoon voi helposti
muuttua tutkijoiden ja yhteiskuntavaikuttajien temmellyskentäksi, jossa radikaaleimmat mielipiteet saavat
eniten palstatilaa. Metsänomistajat, jotka pohjimmiltaan päättävät omaisuudestaan toimivat enemmän
taustalla.
Viestintä eri tasojen sekä yhteiskunnan toimijoiden välillä tulee perustua luottamukseen ja avoimuuteen
yhteisesti sovittujen pelisääntöjen suhteen. Päätöksenteossa ja ympäristöpolitiikassa tarvitaan ymmärrystä
metsätalouden tarpeista. Maankäytön suunnittelu ja sen vaikutukset metsätalouden ja peruselinkeinojen
harjoittamisen edellytyksiin on tässä ohjelmassa käsitelty yhtenä läpileikkaavana teemana. Yhteiskunnan
päätökset ratkaisevat pitkälle tulevaisuuteen millä alueilla ja missä laajuudessa metsätaloutta voidaan
harjoittaa. Metsänomistajien tulisi osallistua aktiivisesti tähän prosessiin.

Visio


Metsäalaa koetaan aina ajankohtaisena, hyvin hoidettuna toimialana, jolla on aktiivinen rooli
ympäristö- ja ilmastopolitiikassa.



Muu maailma ymmärtää, miten Suomi hoitaa metsää.



Metsänomistajat ja metsäneuvojat voivat asiantuntemuksellaan osallistua yhteiskunnalliseen
metsäkeskusteluun.



Ammattiura metsäalalla on houkutteleva vaihtoehto.

Toimenpiteet


Hyviä esimerkkejä nostetaan esiin tiedotusvälineissä.



Kuntia informoidaan metsätalouden vaikutuksista työpaikkoihin ja uusien yritysten syntyyn.



Metsäala toteuttaa tiedotuskampanjan, jossa korostetaan metsän merkitystä terveyteen, luontoon,
ympäristöön ja ilmastoon.



Maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelun päätöksentekijöille viestitään metsätalouden
tarpeista.
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4.3 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
4.3.1 Metsänhoito
Nykytila
Pohjanmaan metsissä kasvu on useamman vuoden ajan ollut poistumaa isompi. Suurin syy tähän on, että
ikähaarukassa 20–60 vuotta on paljon metsää, jossa kasvu on nopeaa. Monet metsänomistajat laiminlyövät
taimikonhoitoa ja ensiharvennusta. Nuoren metsän hoitoon liittyy usein kustannuksia tai vaihtoehtoisesti
omatoimista työtä. Kun routajaksot lyhenevät pääsy tiluksille vaikeutuu ja korjuuolosuhteista muodostuu
ongelma.
Hyvä metsänhoito on investointi metsäpääomaan, joka turvaa tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia.
Viimeisen viiden vuoden aikana on vuosittain hoidettu taimikoita 6 000 hehtaaria. Taimikoiden laatu on
parantunut, mutta toteuttamatta jääneet taimikonharvennukset ovat yhä ongelma. Nuorista taimikoista
noin 59 prosenttia on hyvässä kunnossa, kun vastaava osuus varttuneista taimikoista on vain 25 prosenttia.
Oikea-aikaisen varhaisperkauksen laiminlyönti on johtanut laatutappioihin ja pääpuulajin vaihtumiseen,
vaikka taimikko olisi ollut hyvin perustettu. Ensiharvennusta on viimeisen viiden vuoden aikana tehty
vuosittain noin 8 000 hehtaaria. Tämä ei riitä, koska hyvälaatuisten nuorten kasvatusmetsiköiden osuus on
vain 20 prosenttia.

Visio
Optimaalisesti tehdyt metsänhoitotyöt lisääntyvät: metsän kasvu kiihtyy ja hiilinielu vahvistuu.
Metsänomistajat hyödyntävät täysimääräisesti mahdollisuudet saada valtion tukea. Nopeat ja
kustannustehokkaat uudistustyöt antavat taimikolle hyvän alun ja vähentävät varhaisperkauksen tarvetta.
Käytetään sopivaa maanmuokkausmenetelmää ja jalostettua siemen- ja taimimateriaalia. Luontaista
uudistamista käytetään, kun siihen on edellytyksiä. Maanmuokkauksen kasvua edistävä vaikutus jatkuu
vuosikymmeniä, mikä lisää hiilensidontaa. Jatkuvaa kasvatusta käytetään siihen soveltuvissa tilanteissa.

Oikea-aikaisilla metsänhoitotoimenpiteillä on iso merkitys metsätalouden
kokonaistalouteen.
Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan taimikonhoidon tarve on seuraavan viiden vuoden aikana 70
000 hehtaaria, puolet siitä on kiireellistä. Ensiharvennustarve on seuraavan viiden vuoden aikana melkein
100 000 hehtaaria, josta kolmasosa on kiireellistä. Suometsien osuus on suuri ja ne vaativat erityishuomiota
metsänhoidon, hakkuiden ja vesiensuojelun toteutuksessa. Mahdollisimman suurta osaa metsämaasta ja
kasvusta pitää pystyä käyttämään metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti, tavalla tai toisella.

Alueellinen metsäohjelma, Pohjanmaa
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Toimenpiteet
1 Taimikot ja nuoret metsät hoidetaan


Taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsiköiden laatu paranee.



Metsäorganisaatiot tiedottavat aktiivisesti taimikonhoidon myönteisistä vaikutuksista
kannattavuuteen ja ilmastoon.



Hirvieläinkanta pysyy sovituissa rajoissa.



Nuoren metsän hoitoon ja energiapuun korjuuseen tarkoitetut valtiontuet käytetään
täysimääräisesti.

2 Metsän kasvu lisääntyy


Ei-aktiivisessa maatalouskäytössä olevat maat metsitetään.



Jalostetun siemen- ja taimimateriaalin laatuedut hyödynnetään.



Lannoitusta siihen soveltuvilla mailla.



Vesiensuojelu ja vedenpinnan säännöstely.

3 Kestävät hakkuumahdollisuudet hyödynnetään


Korjuusuunnittelussa hyödynnetään paikkatietoaineistoja.



Kaikkea metsämaata hallinnoidaan aktiivisesti.



Metsämaan hyvä suojelutaso varmistetaan.

4.3.2 Valtion tuki metsätaloudelle
Metsänomistajat voivat hakea Kemera-tukea (kestävän metsätalouden rahoitusta) hoitotoimenpiteisiin.
Tukien tarkoitus on kannustaa metsänomistajia metsän terveyttä parantaviin, taimikoiden kuntoa
varmistaviin tai luontoa ja ympäristönhoitoa edistäviin toimenpiteisiin. Valtion taholta halutaan tukien
avulla varmistaa korkealaatuiset metsävarat myös tulevaisuudessa. Tukien avulla metsänomistajat voivat
kattaa osan kustannuksistaan. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittaiset määrärahat ja
Metsäkeskus myöntää tuet maanomistajien hakemusten perusteella. On alan edun mukaista, että nämä
tuet hyödynnetään täysimääräisesti. Tukea myönnetään moneen eri tarkoitukseen, kuten taimikonhoitoon
ja metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Luonnonhoitoon myönnetyt tuet ja ympäristötuet
ovat lisääntymässä. Nykyjärjestelmään on tulossa muutoksia.
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Taulukko 1: Tavoitteet metsänhoidolle jaksolla 2021-2025

Realistiset tavoitteet
metsänhoidolle jaksolla
2021-2025

ha/v

Taimikon varhaishoito

3700

Nuoren metsän hoito

4500

Taimikonhoito

8000

Suometsän hoito

2000

Tuhkalannoitus

500

Metsänomistajat voivat nyt hakea tukea seuraaviin tarkoituksiin:


Tuki taimikon varhaishoitoon



Tuki nuoren metsän hoitoon



Tuki pienpuun keräämiseen



Tuki metsäteihin



Tuki suometsän hoitoon



Tuki metsän terveyslannoitukseen



Ympäristötuki



Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

Visio


Metsänomistajat ovat tietoisia mahdollisuuksista saada tukea ja hyödyntävät nämä mahdollisuudet
täysimääräisesti.



Tukivarojen jakoa voidaan tarvittaessa muuttaa ja käyttää siihen, mihin niitä eniten tarvitaan.



Valtio tukee aktiivisesti metsänhoitotoimenpiteitä.
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Toimenpiteet


Metsäala tiedottaa aktiivisesti eri tukimuodoista.



Sähköistä asiointia tehostetaan.



Tiekuntia kannustetaan ylläpitämään ja hoitamaan metsäteitä.

4.3.3 Pohjanmaan metsätilojen ja metsänomistusrakenteen tavoitetila 2025
Pohjanmaalla metsätalousmaata on 568 000 hehtaaria, tähän sisältyy suojelualueet. Suurin osa pintaalasta, 460 000 hehtaaria, on yksityishenkilöiden omistuksessa. Metsänomistajia on yli 17 000 ja näin ollen
tilojen keskikoko on pieni. Sekä kansallisessa metsästrategiassa että alueellisesti yleinen näkemys on, että
metsänomistuksen keskikokoa olisi kasvatettava. Viime vuosina valtio on aktiivisesti tukenut näitä
pyrkimyksiä tarjoamalla veroporkkanoita, kuten esimerkiksi metsävähennystä, yrittäjävähennystä ja
lahjaverovähennystä.
Aktiivinen metsätalous perustuu siihen, että omistajilla on osaamista ja kiinnostusta hoitaa omaisuuttaan.
Tähän sisältyy sekä tiedollista osaamista että käytännön taitoja ja tätä voidaan myös pitää yhtenä
läpileikkaavana teemana kaikissa toimenpidekokonaisuuksissa. Pitkällä tähtäimellä taloudellisesti
kannattava metsätalous edellyttää myös riittävän isoa metsäpinta-alaa säännöllisten tulojen lähteenä.
Yhteiskunnan megatrendeistä johtuen yhä suurempi osa metsänomistajista asuu kaukana metsästään. Siksi
tavat hoitaa metsää ja myös omistamisen muodot ovat muuttumassa. Neuvonnan ja ostopalvelujen tarve
lisääntyy etäisyyksien kasvaessa. Osa omistajista hakee vaihtoehtoja tekemällä hoitosopimuksia yrittäjien
kanssa tai liittymällä yhteismetsiin. Yrittäjyyden tuntomerkit vahvistuvat sitä mukaa kun metsäomaisuus
kasvaa ja yhtenä vaihtoehtona on osakeyhtiön perustaminen hoitamaan maatilataloutta ja metsätiloja.
Ajallaan toteutetuilla sukupolvenvaihdoksilla on suuri merkitys tilojen kokonaistalouteen ja metsän
hoitotoimiin. Pohjanmaalla, jossa yksityismetsien osuus on iso, erityistä huomiota on kiinnitettävä pienten
metsätilojen omistajille suunnattuun viestintään ja neuvontaan. Ensiluokkaista ja palvelevaa metsätietoa
pitää olla kaikkien saatavilla päätöksenteon pohjaksi.

Visio


Yksityisen metsänomistuksen tilakoko kasvaa, kuten myös yhteismetsien ala.



Metsänomistajien keski-ikä ei nouse vuosina 2019 → 2025.



Metsänomistajat ovat aktiivisia ja osaavia.
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Toimenpiteet


Aktiivisessa, paikallisessa omistuksessa olevien metsätilojen osuus kasvaa.



Kannustetaan toimenpiteisiin sukupolvenvaihdosten toteuttamiseksi ajoissa.



Yhteismetsien kokonaisala kasvatetaan.



Pyritään vähentämään passiivista omistusta ja kuolinpesien omistuksia.



Pyritään aikaansaamaan lainsäädäntöä, joka asettaa määräajat kuolinpesien purkamiselle ja
jakamiselle



Käynnistetään EU-rahoitteisia hankkeita ja toimia, joissa tilarakenteeseen ja omistusmuotoihin
kiinnitetään huomiota.



Maanvuokrauksen kokeilu käynnistetään Pohjanmaalla.



Neuvontaa passiivisille ja pienten tilojen metsänomistajille.

Lue lisää: Metsänomistaminen Pohjanmaalla

4.4 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
Luonnonhoidon tavoitteena on parantaa ekologisten arvojen, metsäisten elinympäristöjen ja uhattujen
lajien suojelutasoa. Metsänomistajien lisääntynyt valinnanvapaus päättää metsissään tehtävistä
toimenpiteistä avaa mahdollisuuksien kirjon. Metsänomistuksen rakenne muuttuu ja kuvaan astuu uusia
kiinnostuksen kohteita. Koska valtio on lisännyt panostusta luonto- ja ympäristöarvojen vaalimiseen, kuten
esimerkiksi METSO- ja Helmi-ohjelmiin, taloudellinen korvaus vapaaehtoisesta suojelusta voi olla hyvä
vaihtoehto perinteiselle metsätaloudelle.
Metsänomistajilla tulee olla riittävästi osaamista pystyäkseen arvioimaan luonnonhoitoa yhtenä
toimenpiteenä ja näkemään se osana metsäkokonaisuutta. Metsäalan toimijoilla on vastuunsa tämän
tiedon välittämisessä metsänomistajille. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme yhteistyötä ja
viestintää, joissa luonnonhoito koetaan osana metsätaloutta. Laadukas, kattava ja ajan tasalla oleva
metsätieto on perusedellytys tässä prosessissa: metsätiedon avulla metsänomistajat tulevat helposti
tietoisiksi omien metsiensä suojelunarvoisista kohteista.
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Luonnonhoito on osa metsänhoitoa
Visio 2025: Pohjanmaalla on osaavia toimijoita ja yrittäjiä, jotka hakevat yhteistä linjaa ja terminologiaa
luontokohteiden suojelussa ja hoidossa. Alueen metsänomistajilla on tietoa luonnonhoitotöistä, mikä luo
kysyntää. Yksityismetsien luontokohteet, säästöpuut, lahopuut, kunnostusojituksiin ja vesiensuojeluun
liittyvät kysymykset otetaan huomioon hakkuissa, metsänuudistuksessa ja maanmuokkauksessa. Metsien
ekologinen laatu ja vesiensuojelun tila ovat kohentuneet. Myöskin metsien kulttuuriperintökohteet ja
muinaismuistot kuuluvat luonnonhoidon piiriin. Tällaiset kohteet ovat automaattisesti suojattuja
Muinaismuistolain ja PEFC-sertifioinnin kautta.

Toimenpiteet


Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskoe järjestetään vähintään kerran vuodessa.



Alueen toimijoille järjestetään vuosittain koulutusta luonnonhoidosta, jatkuvasta kasvatuksesta,
vesiensuojelusta, metsänhoidosta ja hakkuutavoista saaristossa, sulfaattimaista ja paikkatiedon
työkaluista.



Metsänomistajille järjestetään luonnonhoitolenkkejä.



Luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta keskustellaan tiimikokouksissa ja henkilöstön tapaamisissa.



Metsäkeskus, toimijat ja ELY-keskus pitävät säännöllisesti tapaamisia ja keskustelevat vesienhoidon
toimeenpanosuunnitelmien päivityksestä sekä yhteisistä hankeideoista



Järjestetään koulutusta sähköisen luontotiedon käyttöön, erityisesti lajituntemuksesta (Laji.fi,
Lajiturva-hanke).



Luonnonhoito nostetaan teemana esiin jäsenlehdissä.

Metsien vapaaehtoinen suojelu lisääntyy
Visio 2025: Pohjanmaan metsänomistajat ja metsäalan toimijat pitävät vapaaehtoista suojelua korvausta
vastaan varteenotettavana vaihtoehtona, koska he tiedostavat suojelun mahdollisuudet, mitkä kohteet
ovat rahoituskelpoisia ja mitä määräaikaisia ja pysyviä sopimusvaihtoehtoja on olemassa. Metsäalan
toimijat avustavat metsänomistajia hakemusten laatimisessa. METSO-ohjelman suojelutavoitteet (2008–
2025) saavutetaan Pohjanmaalla ja vapaaehtoista suojelua toteutetaan myös Helmi-ohjelman kautta.

Toimenpiteet


Metsänomistajat saavat tietoa vapaaehtoisesta suojelusta neuvonnan yhteydessä, jäsenlehdistä,
tapahtumissa ym.



Jos mahdollista, käytetään ulkoista rahoitusta markkinointikampanjoihin.



Koulutusta järjestetään säännöllisesti, jotta alan toimijat tunnistavat rahoituskelpoiset kohteet,
osaavat kertoa sopimusvaihtoehdoista ja tehdä ympäristötukihakemuksia sekä välittää kohteita
ELY-keskukseen.
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Suunnitellun ja toteutetun luonnonhoidon määrä kasvaa
Visio 2025: Kemera-rahoitettuja luonnonhoitohankkeita toteutetaan vuosittain Pohjanmaalla. Helmiohjelma avaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa luonnonhoitoa ja osallistutaan aktiivisesti myös tähän
työhön. Luonnonhoitoa toteutetaan myös ulkoiseen rahoitukseen tukeutuvissa kehittämishankkeissa.
Vesiensuojelun osalta Pohjanmaalla etusijalle asetetaan sulfaattimailla tehtävä työ sekä suometsien hoito.
Elinympäristöjen ennallistamisessa suot ovat painopiste. Tehdään luonnonhoidollisia kulotuksia, joissa
myös säästöpuuryhmiä poltetaan.

Toimenpiteet
Käytössä oleva, luonnonhoitoon osoitettu Kemera-rahoitus sidotaan hankkeisiin. Metsäkeskus suunnittelee
luonnonhoitohankkeet ja vie hankkeet hankehakuun. Osaavat toimijat toteuttavat hankkeet Kemerarahoituksen turvin.
Pohjanmaan metsätoimijat osallistuvat aktiivisesti kehittämishankkeisiin ja ovat tietoisia vaihtoehtoisista
vedenpinnan säätelymenetelmistä. Metsäohjelman aikana pyrimme käynnistämään vesiensuojelua ja
ennallistamista koskevia hankkeita.

4.5 Ilmastokestävä metsätalous
Ilmastokestävä metsätalous on käsitteenä moniulotteinen. Ensiksi tulee mieleen, että metsällä on kykyä
kestää äkillisiä säänvaihteluja myrskyineen ja sateisine jaksoineen ja vastustaa hyökkääviä tuhohyönteisiä.
Toiseksi metsävarat ovat myös osa maapallon keuhkoista: metsän käyttö on sopeutettava Suomen
ilmastopolitiikkaan ja mahdollisimman hyvään hiilensidontaan. Kolmanneksi voidaan todeta, että jokainen
puusta valmistettu lopputuote ja energiamuoto sitoo hiiltä ja vähentää näin ollen fossiilisten polttoaineiden
käyttöä.

Nykytila
Mitä tulee metsän kykyyn sitoa hiiltä nykyinen ikärakenne on melko hyvä. Puustosta 45 prosenttia on 40
vuotta tai nuorempaa. Varttunutta kasvatusmetsikköä, jossa tilavuuskasvu on suurimmillaan, on noin 25
prosenttia. Metsä toimii hiilinieluna jo nyt ja myös tulevaisuudessa, jos jatkamme puun käyttöä samalla
tasolla kuin vuosina 2016–2018.
Lähitulevaisuudessa lämpenevästä ilmastosta ja sään ääri-ilmiöistä johtuvat vakavimmat vahingot liittyvät
juurikäävän, kirjanpainajan ja hirvieläinten aiheuttamiin tuhoihin sekä lumi- ja tuulivahinkoihin.
Vahinkoriski lisääntyy erityisesti kuusen osalta. Mänty hallitsee kaikkia kehitysluokkia, mutta myös kuusen
osuus on merkittävä.
Hakkuiden väheneminen kasvattaa hiilinielua lyhyellä tähtäimellä, mutta pitemmällä tähtäimellä hakkuiden
rajoittamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia. Syitä tähän ovat pitkällä aikavälillä taantuva kasvu sekä
pienempi hakkuukertymä, josta seuraa pienempi puutuotteiden hiilivarasto.
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Visio
Tieto metsän hiilensidonnasta ja hiilivarastosta lisääntyy ja samalla kasvaa metsänhoidon merkitys
ilmastomuutoksen hillitsemisessä ja metsätalouden sopeuttamisessa muuttuviin olosuhteisiin. Tavoitteena
on pitää metsäpinta-ala mahdollisemman suurena metsittämällä puuttomia alueita. Turvemaiden ja
happamien sulfaattimaiden metsänhoito vaatii erityistoimenpiteitä. Riskejä voidaan pienentää lisäämällä
sekametsän osuutta ja istuttamalla kuusta ainoastaan sellaisille kasvupaikoille, jossa tämä on
metsänhoitosuositusten mukaista.
Lue lisää: Hiilinielulaskuri

Toimenpiteet
1. Metsän hiilensidontakykyä parannetaan


Metsän kasvua, terveyttä ja kestävyyttä vahvistetaan käyttämällä jalostettua siemen- ja
taimimateriaalia



perustamalla uusia taimikoita pian hakkuiden jälkeen



tekemällä metsänhoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti



lisäämällä kasvua lannoittamalla



metsittämällä vajaatuottoisia alueita.

2. Valmiutta sopeutua ilmastomuutokseen vahvistetaan


Jatkuvaa kasvatusta edistetään siihen soveltuvilla paikoilla.



Toimivien vesiensuojeluratkaisujen käyttöä tehostetaan.



Fossiilisia polttoaineita korvataan puulla.



Laaditaan valmiussuunnitelma äkillisten säässä ja metsän terveydessä tapahtuvien muutosten
varalta.

3. Metsän terveyttä parannetaan


Sekametsän osuutta lisätään, jolloin metsä kestää paremmin myrskyjä, sateita, lunta ja hyönteisiä.



Kuusen ja männyn juurikääpää torjutaan tehokkaasti.



Terveyslannoitusta tehdään sopivissa kohteissa.
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Hiilineutraalia energiaa metsästä
Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on tärkeä tavoite Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa.
Myös Pohjanmaan maakuntakaava on asettanut tavoitteen energiaomavaraisesta maakunnasta vuonna
2040. Meidän on turvattava edellytykset puuperäiselle energiantuotannolle, sillä se on maamme
kustannustehokkaimpia energiamuotoja. Suuri osa energiatuotannon raaka-aineesta syntyy muun
jalostuksen sivutuotteina. Pienpuuta otetaan talteen myös nuoren metsän hoidon yhteydessä, mikä
vaikuttaa myönteisesti puutavaran laatuun ja hiilensidontaan. Puuperäisen energian käyttö luo työpaikkoja,
edistää kauppatasetta ja nostaa energiantuotannon huoltovarmuutta.

Visio


Kotimaisen puuperäisen energian tuotanto lisääntyy.



Puuperäiset raaka-aineet korvaavat fossiilista energiaa.



Uusia puuperäisiä energiatuotteita kehitetään.

Toimenpiteet


Kivihiiltä korvataan puuperäisillä polttoaineilla.



Puuperäisten polttoaineiden kilpailukyky säilytetään kaukolämpötuotannossa.



Puuperäisten polttoaineiden käyttöä omakotitalojen lämmityksessä kehitetään.



Edistetään pienessä mittakaavassa tapahtuvaa, puupohjaista sähköntuotantoa.



Luodaan pilottimalli puuenergialla omavaraisesti toimivasta asuin- tai teollisuusalueesta. Malliin
sisältyy uutta energiavarastoinnin teknologiaa.



Edistetään metsä- ja maataloustuotteisiin, yhdistettynä mädätyskelpoiseen yhteiskuntajätteeseen,
perustuvan biokaasutuotannon sovelluksia.



Hankkeita tarvitaan, jotta voidaan kehittää esimerkiksi lämpökeskusten tuhkan käsittelyä, löytää
korvaavia malleja raaka-aineyhdistelmiin turvetuotannon vähentyessä ja kartoittaa paikallisesti
tuotetun energian taloudellista hyötyä.
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4.6 Metsätiet ja metsien saavutettavuus
Yksityistiet ja metsätieverkosto muodostavat rungon raaka-ainetuotannon ja puunjalostuksen välisille
kuljetuksille. On välttämätöntä päästä metsään kaikkina vuodenaikoina, vaikka koneet muuttuvat koko ajan
suuremmiksi ja painavammiksi. Isommat ajoneuvot ovat tehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät,
mutta ne asettavat samalla toisenlaisia vaatimuksia tieverkoston kunnolle kuin siihen aikaan, kun tiet
rakennettiin. Puutavaran käsittely ja kuljetus vaativat leveämpiä teitä ja suurempaa kääntötilaa sekä
lastaus- ja varastointipaikkoja.
Pohjanmaalla tieverkostoa ja kuljetusreittejä täytyy ylläpitää sekä parantaa maaseutuelinkeinojen ja
metsätalouden tarpeisiin. Pelastustoimi tarvitsee hyviä teitä metsäpalojen ja muiden onnettomuuksien
varalta. Omat tarpeensa on myös virkistyksellä ja luontomatkailulla. Sillat, joiden kantavuus on mitoitettu
kevyemmille ajoneuvoille, muodostavat pullonkaulan. Lisäksi kelirikko ja lyhentynyt routajakso heikentävät
puunkuljetuksen mahdollisuuksia. Puunkuljetuksen logistiikkaketjuun kuuluu perinteisiä metsäteitä,
paikallisteitä, valtateitä sekä rautateitä ja vesiväyliä. Satsaukset metsäautoteiden kunnossapitoon ja
rakentamiseen ovat olleet jo pitkän aikaa vaatimattomat. Joka vuosi olisi tarvetta vähintään 60 kilometrin
perusparannukselle ja uusia teitä pitäisi rakentaa 5 kilometriä.
Tiekunnan toiminta on ratkaisevaa teiden kunnossapidolle ja siten kunnolle. Siksi on kaikkien edun
mukaista, että tiekunnan päätösprosessi toimii. Kemera-tukea voi hakea metsäteiden rakentamiseen ja
perusparannukseen, mutta hakeminen on monimutkaista. Lisäksi näitä palveluja tarjoavien toimijoiden
määrä voisi olla isompi. Sähköiset tietokannat, jotka keräävät ja tarjoavat tietoa tieverkon nykytilasta ja
käyttöehdoista, ovat hyvä työkalu tiekuntien käyttöön.

Visio


Pohjanmaalla on kattava metsäteiden ja kuljetusväylien verkosto, joka täyttää raskaan liikenteen
vaatimukset ympäri vuoden. Tähän kuuluvat hyvin hoidetut tiet, terminaalit välivarastointiin,
kääntö- ja kohtaamispaikat sekä ajankohtaiset tilannetiedot tienkäyttäjille.



Tiekuntia aktivoidaan ja tienhoitoa parannetaan. Teiden rakentamiseen ja perusparannukseen
tarkoitetut tuet käytetään täysimääräisesti.

Toimenpiteet


Tiekuntien aktivointi projektien tai koulutuksen avulla.



Tietoa tukimahdollisuuksista.



Teiden kunnon ja käytettävyyden parantaminen sähköisen tiedon avulla.



Satsauksia infrastruktuuriin monipuolisen metsänkäytön varmistamiseksi, pelastustoimenpiteiden
läpiviemiseksi, luontomatkailun sekä muiden maaseutuelinkeinojen tarpeisiin.



Tieverkoston ja tiesiltojen kunto kartoitetaan päätösten ja toimenpiteiden pohjaksi.



Tietoa Metsään Tie -sovelluksen käytöstä.
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4.7 Uudet puupohjaiset tuotteet
Uusien käyttömuotojen löytäminen metsästä saatavalle raaka-aineelle kuuluu kansallisen metsästrategian
2025 painopistealueisiin. Ensinnäkin kotimaisen uusiutuvan raaka-aineen jalostuksella on suuri
yhteiskunnallinen merkitys. Toiseksi puu sopii ominaisuuksiensa ansiosta erittäin hyvin kansainväliseen
ympäristöpolitiikkaan. Puu sitoo hiiltä, se on kierrätettävissä ja sitä voi myös käyttää polttoaineena.
Teollisuus tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä uusien, biomassaan perustuvien ratkaisujen ja niiden
käyttötarkoitusten löytämiseksi. Laajamittainen rakentaminen on päässyt vauhtiin uusien
rakennuskomponenttien, kuten CLT:n ja LVL:n (Cross Laminated Timber, Laminated Veneer Lumber)
käyttöönoton seurauksena. Puusta rakennettujen kerrostalojen ja julkisten rakennusten markkinaosuus
kasvaa. Päättäjien ymmärrys puun ominaisuuksista ja mahdollisuuksista rakennusmateriaalina ratkaisee
päätettäessä julkisesta rakentamisesta.
Tuotekehitykseen ja uusien konseptien lanseeraukseen liittyy taloudellisia riskejä. Siksi yhteistyö tutkimusja koulutusyksiköiden, korkeakoulujen ja organisaatioiden, kuten VTT:n ja rahoittajien kanssa on tärkeätä.
Ulkoiseen rahoitukseen perustuvilla kehittämishankkeilla ja -verkostoilla on suuri merkitys pienyrityksille.

Visio


Julkinen puurakentaminen lisääntyy, erityisesti taajamissa.



Teollinen puurakentaminen lisääntyy, yritysten liikekonsepteja kehitetään.



Kehitetään uusia puutuotteita ja puupohjaisia tuotteita, erityisesti korvaamaan ei-uusiutuvia
materiaaleja.

Toimenpiteet


Betonirakennusten ja kerrostalojen päällysrakenteet tehdään puusta.



Edistetään rakennusten peruskorjaukseen soveltuvien puutuotteiden kehittämistä.



Edistetään ulkokäyttöön tarkoitettujen puutuotteiden kehittämistä, esim. leikkipaikat ja
kuntoilulaitteet.



”Success stories” eli menestystarinoita nostetaan esiin: esitellään kiinteistöhankkeita, joissa on
käytetty energiaa säästäviä puurakentamisen menetelmiä.



Kuntapäättäjille tiedotetaan puurakentamisen eduista.



Kehitetään malleja, joissa tunnistetaan puutalojen rakentamisen ja puutaloissa asumisen
terveysvaikutuksia.



Selvitetään mahdollisuuksia valmistaa puupohjaisia tekstiilejä Pohjanmaalla.



Käynnistetään uusia hankkeita, joissa autetaan yrityksiä löytämään uusia markkinoita olemassa
oleville tuotteille tai kehittämään kokonaan uusia puuhun tai biomassaan perustuvia tuotteita.
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4.8 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
Suomessa ja sen seutukunnissa on käyttämätöntä potentiaalia luontomatkailussa sekä Green Care ja
Wellness -aloilla. Marjojen, sienten ja muiden metsätuotteiden keruussa ja jalostuksessa on niin ikään
lukemattomia mahdollisuuksia. Perusedellytykset ovat suotuisat: meillä on puhtaita vesiä, raikasta ilmaa ja
koskemattomia maisemia. Pohjanmaan saaristo on monessa suhteessa ainutlaatuinen.
Jokamiehenoikeudet antavat meille mahdollisuuden liikkua luonnossa ja ympäristössä.
Pohjanmaa on harvaan asuttu ja monen matkailukohteen, vaellusreitin ja tapahtuman kävijämäärät ovat
alhaiset. Saman haasteen kohtaavat monet yritykset, jotka jalostavat tai kaupallistavat luonnontuotteita.
Volyymit jäävät alhaisiksi, kotimarkkina on pieni ja tuotteiden käsittely kausiluonteista. Samalla on vaikeata
löytää riittävästi resursseja toiminnan laajentamiseen tai tuotteiden markkinointiin niille markkinoille, joilla
kasvupotentiaalia olisi.
Lisääntyneelle metsäalan ja luonnontuotealan yritysten väliselle yhteistyölle on tilaus. Yhteistyö voi koskea
kaikkea maa-alueiden vuokrauksesta arvoketjujen luomiseen ja yhteistyöverkostoihin suurempien
volyymien aikaansaamiseksi. Toimijoiden ja heidän alihankkijoiden tulisi kehittää osaamistaan, jotta
voidaan parantaa tuotetietoutta ja luoda vakaampia käsittelyketjuja. Metsämaan ja tuotteiden
ekosertifiointia tarvitaan uskottavuuden saavuttamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Myös
mobiilisovellukset ja laajentunut metsätieto voivat lisätä vaellusreittien käyttöä ja luonnontuoteyrittäjien
näkyvyyttä. Yhteistyö matkailualan vakiintuneiden toimijoiden kanssa saattaa lisätä toiminnan vakautta.

Visio


Parannetaan edellytyksiä luontomatkailun ja terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä metsäsektorin
väliselle yhteistyölle.



Toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä tiivistetään.



Yritykset saavat apua näkyvyyden luomiseen ja liikekonseptiensa viimeistelyyn.
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Toimenpiteet


EU-rahoitettuja hankkeita käynnistetään verkostojen luomiseksi toimijoiden ja metsänomistajien
välille.



Vaellusreitit, pyöräilyreitit, moottorikelkkareitit kartoitetaan ja tiedot niistä tehdään näkyviksi
vuorovaikutteisten toimintojen kautta.



Metsästys- ja kalastusmatkailun edellytyksiä kehitetään. Pohjanmaalla on vahva hirvieläinkanta ja
metsästys voi tapahtua yhteistyössä Riistakeskuksen ja paikallisten yhdistysten kanssa.



Luonnontuotteiden kaupallistamista ja vientiä kehitetään yhteistyössä elintarvike- tai
kosmetiikkateollisuuden kanssa.



Toimijoiden osaamista kehitetään, järjestetään esimerkiksi koulutusta luonnontuotteiden keruusta.



Verkostoja kartoitetaan ja niitä luodaan Green Care -alan ja hyvinvointialan yritysten välille

4.9 Osaaminen ja koulutus
Osaaminen ja koulutus ovat käsitteenä koko metsäalan läpileikkaavia teemoja. Metsänomistajilla on oltava
tietämystä, jotta he voivat tehdä päätöksiä omaisuudestaan. Yrittäjiltä ja neuvonantajilta edellytetään
vankkaa tietoa käytännön työn suorittamiseksi. Ja alan kehittymiseen tarvitaan jatkuvaa tutkimusta ja
tuotekehitystä.
On tärkeä varmistaa työvoiman saatavuus houkuttelemalla riittävästi hakijoita ja järjestämällä riittävä
määrä koulutuspaikkoja sekä käytännönläheisiin ammatteihin että yliopistokoulutuksiin. Ruotsinkielisen
koulutuksen resurssit on turvattava jotta jatkossakin rannikkoseuduilla löytyy metsäammattilaisia jotka
pystyvät kommunikoimaan asiakkaiden kanssa heidän omalla äidinkielellään. Koulutusyksiköiden ja
työelämän yhteistyö on oltava vuorovaikutteista ja se on sopeutettava yritysten tarpeiden mukaan. Samalla
yritykset sitoutuvat tarjoamaan harjoittelupaikkoja ja antamaan ensikosketuksen työelämään. Vanhemmilla
ja opinto-ohjaajilla on tärkeä tehtävä pyrkimyksessä luoda positiivista kuvaa metsäammateista
tulevaisuudenalana.
Olemassa olevan henkilöstön osaamista lisätään täydennyskoulutuksen ja kurssien avulla. Luonnonhoitoa,
ympäristönsuojelua ja sertifiointia koskevat lait ja säädökset muuttuvat jatkuvasti ja metsäkoneen
kuljettaja vastaa usein käytännön toteutuksesta.
Metsänomistajilta odotetaan perehtyneisyyttä eri metsänhoitotoimenpiteisiin, kannattavuuslaskelmiin ja
sukupolvenvaihdoksen vaihtoehtoihin. Metsänomistajat ovat kiinnostuneita osallistumaan kursseille ja
koulutuksiin, jotka auttavat heitä hoitamaan ja hallinnoimaan metsäänsä. Kurssit voivat olla
käytännönläheisiä ja niillä voidaan käsitellä esimerkiksi taimikonhoitoa, harvennusta ja varusteiden
huoltamista tai sitten keskitytään enemmän teoreettisiin aiheisiin, kuten Kemera-tukiin ja verotusasioihin.
On myös nostettu esiin, että tiekuntien toimitsijat tarvitsevat koulutusta.
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Visio


Pohjanmaalla on osaavia metsänomistajia ja metsäammattilaisia.



Hakijoiden määrä kasvaa metsäalan koulutuksiin.



Kuva metsäalasta on positiivinen elinkeinoelämän, ilmaston ja ympäristön kannalta.

Toimenpiteet


Järjestetään koulutuspäiviä metsänomistajille ja ammattilaisille



Rekrytointia tehostetaan ja kielikylpyä tarjotaan



Lapsille ja nuorille kerrotaan metsän ekologisesta kiertokulusta ja vaikutuksesta ympäristöön



Luontokokemukset ja ammatinvalinnan ohjaus sovitetaan yhteen koulujen kanssa



Oppisopimuskoulutus, varahenkilöstö ja tehtäväkierto



Metsäala järjestää mediapäiviä, joilla nostetaan esiin positiivisia ilmiöitä

4.10 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen
Tapa, jolla Suomessa harjoitamme metsätaloutta, on seuraus kansainvälisistä ympäristö- ja
ilmastosopimuksista yhdistettyinä kansalliseen lainsäädäntöön ja tavoitteisiimme siitä, miten itse
haluamme käyttää metsää. Vaikka miellämme Suomen merkittävänä metsämaana, EU:n ja YK:n sopimukset
vaikuttavat meihin vahvasti. Viime aikoina metsätalouteen ovat vaikuttaneet muun muassa LULUFCsopimus, YK:n ympäristösopimus ja Agenda 2030. Suomella on vähäinen parlamentaarinen paino ja on
tärkeää, että pystymme argumentoimaan metsävarojemme ja niiden käytön puolesta niin, että suuri
enemmistö antaa siihen hyväksyntänsä.
Metsäsertifiointijärjestelmät (PEFC, FSC) ja sellaisen säännöstön ylläpitäminen, joka todistaa metsän hoidon
ja käytön enemmistön hyväksymällä tavalla, on tärkeä askel tässä prosessissa. Tähän liittyy kaikki
kansallisessa metsästrategiassa kuvatut ulottuvuudet siitä, että hoidamme metsää ekologisesti,
taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Alueellinen metsäohjelma on toimintasuunnitelma, joka alueen erityispiirteet huomioiden nivoo yhteen
kansainväliset sopimukset ja kansalliset suositukset. Ohjelma osoittaa, että maakunta on luonut
yhteisymmärryksen siitä, miten Pohjanmaalla haluamme käyttää omaa uusiutuvaa raaka-ainettamme.
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Visio


EU ja kansainvälinen yhteisö ymmärtävät suomalaisen metsätalouden



Kansainvälistä profilointia vahvistetaan



Metsäalalla tiedetään, mitkä sopimukset ja säännöt vaikuttavat toimintaamme



Metsäsertifioinnin kriteerit täyttyvät.

Toimenpiteet


Edunvalvonta hoidetaan organisaatiotasolla



Kentällä järjestetään infotilaisuuksia



Järjestetään koulutusta ja kursseja metsänomistajille ja ammattilaisille

5 Ohjelman toteutus
Pohjanmaan metsäohjelman 2021-2025 visioiden ja toimenpide-ehdotusten toteutuksesta vastaavat
ensisijaisesti ehdotusten laatimiseen osallistuneet toimijat ja organisaatiot. Tähän ryhmään kuuluu ennen
kaikkia metsänomistajia, jalostusteollisuuden edustajia ja yrittäjiä. Mutta myös muu yhteiskunta hyötyy
metsän elinkeinoista ja hyvin voivasta metsä- ja luontoympäristöstä.
Toimenpiteiden toteuttaminen alkaa syksyllä 2020 ohjelman tultua hyväksytyksi. Metsäneuvosto ottaa
vuoden viimeisessä kokouksessaan kantaa seuraavan kalenterivuoden suunniteltuihin toimenpiteisiin. Osa
toimenpiteistä voidaan toteuttaa organisaatioiden nykyisillä resursseilla, kun taas osa vaatii ulkoista
rahoitusta. Alueellinen metsäneuvosto vastaa yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa ohjelman
koordinoinnista ja toteutuksesta.

6 Seuranta
Metsäohjelman painopistealueiden kehitystä seurataan kansallisella tasolla kerättävien tilastotietojen
avulla. Tilastoja saadaan lähinnä Luonnonvarakeskuksesta, Tapiosta, Maanmittauslaitoksesta ja
Verohallinnosta. Lisäksi Suomen metsäkeskuksella on tietoja metsänomistajista, metsän hoidosta ja
käytöstä sekä myönnetyistä Kemera-tuista. Näiden tilastotietojen avulla voidaan seurata sektoreiden ja
maakuntien kehitystä kalenterivuosittain. Metsäneuvosto antaa vuosittain lausuntonsa Suomen
metsäkeskuksen johtokunnalle siitä, miten toiminta on neuvoston mielestä sujunut Pohjanmaalla.
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7 Ohjelman vaikutukset
Riippumaton viiden hengen ryhmä on arvioinut ohjelman vaikutukset metsätalouteen, muuhun
yhteiskuntaan sekä luontoon ja ympäristöön. Arvioinnissa on kansallisen metsästrategian suositukset
huomioiden otettu kantaa toimenpiteiden sosiaalisiin, ekologisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Jäsenet:


Anders Hjortman, Mhy, puheenjohtaja



Niclas Sjöskog, ÖSP



Frank Norren, ELY-keskus (maaseutuosasto)



Carina Ek, ELY-keskus (ympäristöosasto)



Rodney Strandvall, UPM

Arviointiryhmän raportti löytyy erillisestä liitteestä.

8 Pohjanmaan metsäneuvoston jäsenet 2019-2023

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Anders Lillandt, ÖSP, puheenjohtaja

Tomas Långgård, ÖSP

Kristian Karlsson, Luonnonvarakeskus

Paula Jylhä, Luonnonvarakeskus

Stefan Pellas, Riistakeskus

Jaakko Hautanen, Riistakeskus

Thomas Sundqvist, Metsä Group

Markku Halinen, UPM

Harriet Sundholm, Finlands svenska 4H

Kati Källman, Finlands svenska 4H

Jan Slotte, Mhy, varapj.

Kenneth Påhls, Mhy

Christine Bonn, Pohjanmaan liitto

Pirjo Niemi, Pohjanmaan liitto

Karin Kainlauri, ELY

Fredrik Ström, ELY

Leena Rinkineva-Kantola, ELY

Vincent Westberg, ELY
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Henrik Östman, Yrkesakademin

Johnny Bertell, Yrkesakademin

Robert Lindqvist, Meto

Roger Jansson, UPM

Mats Söderlund, Vaskiluodon Voima

Esa Koskiniemi, Vaskiluodon Voima

Anita Storm, Marthaförbundet

Jenni Haapala, Marthaförbundet

Johan Byggmästar, ekoyrittäjä

Bo Ahlqvist, Påras Ab Oy

Anders Norrback, eduskunta
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