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1 Yhteenveto 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2021–2025 on koko metsäalan ja maakunnan yhteistyöllä 
laatima kehittämisohjelma. Ohjelma antaa suuntaviivat alueen metsien hoidolle ja suojelulle, puunkäytölle 
ja jatkojalostukselle sekä metsien muulle käytölle. Ohjelma ulottuu yli toimiala- ja hallinnonalarajojen. 

Kolme strategista painotusta 

 Metsäalan ratkaisuilla ja toimenpiteillä edistämme metsien kasvua, hiilensidontaa sekä luonnon- ja 
vesienhoidollisen tilan paranemista 

 Käytämme maakunnan metsiä ja niiden tuotteita ja ekosysteemipalveluja aktiivisesti, 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi 

 Haemme metsäalalle uutta tietoa tutkimuksella, menetelmiä kehitystyöllä ja vahvistamme 
ammattilaisten, metsänomistajien ja nuorten metsäosaamista 

Metsäohjelman kehittämistavoitteet ja toimenpiteet kytkeytyvät kehittämisteemojen kautta Kansallisen 
metsästrategian vision - Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde - toteuttamiseen. 

Kehittämisteemojen tavoitteet ovat seuraavat:  

1. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito  

 Metsien kasvua lisätään resurssitehokkaalla metsänhoidolla puuntuotannon ja hiilinielujen 
vahvistamiseksi. 

 Puuntuotannossa olevien suometsien hoitoa tehostetaan ja turvataan niistä saatavan puun käytön 
lisääminen 

 Metsätilarakennetta parannetaan 

2. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus  

 Vähennetään metsätalouden aiheuttamia vesien tilaa heikentäviä vaikutuksia  

 Talousmetsissä käytetään tehokkaita, metsävaroja kasvattavia ja hiilensidontaa lisääviä 
menetelmiä, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus ja luonnonhoito 

 Lisätään metsätalouden turvemaiden monimuotoisuutta 

 Turvataan talousmetsien luonnonhoidon rahoitus alueella 

3. Ilmastokestävä metsätalous  

 Puuntuotannossa tunnistetaan ja hyödynnetään mahdollisuuksia ja menetelmiä lisätä 
hiilensidontaa ja vähentää hiilen vapautumista 

 Tuetaan luonnonhoidon toimenpiteillä metsien hiilivaraston ja monimuotoisuuden säilymistä 

 Puulla korvataan fossiilisia raaka-aineita tuotteiden valmistuksessa, rakentamisessa ja 
energiantuotannossa. 

4. Metsätiet ja metsien saavutettavuus  
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 Lisätään puunkuljetuksissa käytettävän tieverkon ja rakenteiden kunnostuksia 

 Tieverkostoa kehitetään metsien saavutettavuuden kannalta 

5. Uudet puupohjaiset tuotteet  

 Lisätään puurakentamista ja puupohjaisten tuotteiden tuotantoa ja käyttöä rakentamisessa 

 Monipuolistetaan kuitupuun käyttöä 

 Edistetään perinne- ja korjausrakentamista 

6. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut  

 Laajennetaan luontomatkailuun, luonnontuotteisiin ja muuhun metsänkäyttöön liittyvää 
metsänomistajien tulonmuodostusta 

 Hyödynnetään kansallispuistoja ja muita metsäkohteita matkailu- ja virkistyskäytössä 

  Edistetään metsäkohteiden kestävää hyödyntämistä luontomatkailussa 

 Monipuolistetaan metsien luonnontuotteiden ja palvelujen käyttöä 

 Kehitetään metsää hyödyntävien luonnontuotealan yritysten toimintaa 

 Parannetaan luonnontuotteiden saatavuutta 

7. Metsätieto ja alustatalous  

 Lisätään ja monipuolistetaan metsä- ja luontotietojen hyödyntämistä 

8. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä  

 Lisätään metsäalan näkyvyyttä ja nostetaan esille eri näkökulmia metsäalan kokonaiskestävyyden 
rakentamisesta 

9. Osaaminen ja koulutus  

 Lisätään metsäalan koulutukseen hakeutumista sekä osaavan työvoiman hakeutumista metsäalalle 
ja alueelle 

 Turvataan metsäalan koulutuksen resurssit ja kehitetään koulutuksen toteutusta 

 Lisätään työelämässä toimivien osaamista  

10. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen  

 Kansainvälisillä yhteistyöhankkeilla hankitaan resursseja ja kontakteja metsäalan kehittämiseen 

 
Parhaat kiitokset kaikille Pohjois-Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman 2021–2025 valmisteluun 
osallistuneille. Ohjelman monipuolisista kehittämistavoitteista ja -toimenpiteistä löytyy tehtävää 
maakunnan kaikille toimijoille, yhteistyöllä saadaan enemmän tuloksia  
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2 Miten alueellinen metsäohjelma on syntynyt   

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma (AMO) vuosille 2021–2025 on maakunnan metsäalan 
yhteinen ohjelma, joka sisältää metsien kestävän hoidon ja käytön tavoitteet sekä toimenpiteet niiden 
toteuttamiseksi. Metsäneuvosto   on ohjannut metsäohjelman valmistelutyötä. Valmistelu on tehty 
yhteistyössä metsäalaa edustavien ja muiden metsien hyödyntämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. 
Ohjelman laatimista ohjeistaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Pohjois-Pohjanmaalla metsäohjelman valmistelua varten koottiin kehittämistarpeita ja -ajatuksia 
sidosryhmäkyselyllä sekä järjestämällä työryhmäkokouksia ja Puhutaan metsästä -päivä. Metsäkeskuksen 
asiantuntijoiden johdolla toimineet Metsätalous-, Ympäristö- ja Muu metsien käyttö -työryhmät työstivät 
metsäneuvostolle tavoite- ja toimenpide-esityksiä. Ohjelman luonnosta oli mahdollista kommentoida 22.6. 
-28.8.2020 Metsäkeskuksen www-sivujen kautta ja samaan aikaan pyydettiin lausuntoja 99 taholta. 
Lausuntopyyntöön vastasi 23 tahoa ja avoime kyselyn kautta saatiin viisi kommenttia. 

Ohjelman tietoperustana ovat olleet pääosin Luonnonvarakeskuksen tuottamat maakunnittaiset metsien 
hakkuumahdollisuus- ja hoitotarvearviot sekä hiilitaselaskelmat. Ohjelman vaikutusten arviointi tehtiin 
sidosryhmäarviointina. Metsäneuvosto on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 14.9.2020. 

Metsäohjelman laadinnasta vastasi Metsäkeskuksessa elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo. 

3 Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuuskuvat  

3.1 Kansallinen strategia taustalla 

Metsäohjelman laadinnan taustalla on keväällä 2019 päivitetty Kansallinen metsästrategia. Visio on 
”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”. 

Strategiset päämäärät ovat: 1) Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville 
liiketoiminnoille, 2) metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja 3) metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä sekä monipuolisessa käytössä. 

Alueellisten metsäohjelmien tilannekuvat, tavoitteet ja toimenpiteet on ryhmitelty Kansallisen 
metsästrategian hankesalkun mukaisesti.  

Tietoa metsäalan nykytilasta tarjoavat Luonnonvarakeskus ja Metsäkeskus. 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161386
https://stat.luke.fi/metsa
https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat
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3.2 Metsäala Pohjois-Pohjanmaalla 

Metsäala tänään 

Pohjois-Pohjanmaa on metsien ja soiden maakunta. Laajassa maakunnassa metsien kasvuolosuhteet 
vaihtelevat ja metsiä on käsitelty eri tavoin eri puolilla aluetta. Puuntuotannon metsissä painottuu edelleen 
1960-luvulla voimistuneen metsien uudistamisen ja ojitusten jälkeen syntyneiden puustojen harvennukset, 
mutta myös uudistusiän lähestyminen. Vaihtoehtoja metsien jatkokäsittelyyn tutkitaan ja kehitetään 
edelleen. Puuntuotannon näkökulman lisäksi tarkastellaan vaikutuksia hiilensidontaan ja vesien tilaan. 

Metsien merkitys alueen elinkeinorakenteessa perustuu puunjalostukseen sekä luontoon perustuvaan 
matkailuun. Metsien muiden tuotteiden keruu ja jalostus nähdään potentiaalisena lisänä metsien käytön 
monipuolistamiselle. Maakunnan asukkaat viettävät vapaa-aikaansa metsissä erilaisissa harrastuksissa. 
Metsien kaikinpuolinen hyödyntäminen on riippuvainen tieverkon kunnosta. Päätieverkon korjaus- ja 
kunnossapitotarpeet ovat merkittäviä. Metsätieverkon rakentamisen jälkeen tiekuntien aktiivisuus teiden 
hoitoon on hiipunut ja tiestön perusparannusvelkaa on runsaasti.   

Puun ensivaiheen merkittäviä käyttäjiä ja jalostajia maakunnassa ovat sahat ja Oulussa Stora Enson tehdas. 
Vaikka raaka-ainetta viedään myös muiden maakuntien jalostuslaitoksille, metsien hakkuut ovat 
pienemmät kuin hakkuumahdollisuudet. Stora Enson paperitehtaan muuttaminen kartonkitehtaaksi lisää 
kuitupuun käyttöä ja sahojen investoinnit lisäävä tukkipuun hyödyntämiskapasiteettia. Oulun Energian 
linjaus siirtyä valmistuvan biovoimalan käynnistymisen yhteydessä enemmän puupohjaisen energian 
tuottamiseen, lisää energiapuun käyttöä. Muilta osin maakunnan puuvarojen käytön lisäysmahdollisuudet 
ovat vielä suunnitteluvaiheessa ja pääosin maakunnan ulkopuolella. 

Metsäluonnon monimuotoisuuden tila on heikentynyt metsien hakkuiden, puuntuotantoon tähtäävien 
hoitotoimenpiteiden ja soiden ojitusten seurauksena. Erityisesti 2000-luvulla valtion metsien ja 
yksityismetsien vapaaehtoisen suojelun sekä talousmetsien luonnonhoitotoimenpiteiden avulla arvokkaita 
luontotyyppejä ja -kohteita sekä uhanalaisten eliöiden elinympäristöjä on suojattu hakkuilta ja osin myös 
ennallistettu. Monimuotoisuuden näkökulmasta tarpeet vaihtelevat eri puolilla maakuntaa. Maakunnalle 
tärkeät kohteet ovat erityisesti maankohoamisrannikon sukkessiosarja, suoluonto sekä lehdot. 
Talousmetsien käsittelyyn on tuotu mukaan lahopuuta lisäävät toimenpiteet - säästöpuiden jättäminen, 
tekopökkelöt ja riistan hyväksi jätettävä tiheiköt. 

Metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista jokien ja purojen vedenlaatuun kertyy jatkuvasti täydentävää 
tietoa. Talousmetsien käsittelyn ja kunnostusojitusten yhteydessä tehtävillä sekä erillisinä hankkeina 
toteutettavilla vesienhoitotoimilla vähennetään kiintoaineksen kulkeutumista vesistöihin. Ravinteiden 
huuhtoutumista vesistöihin ja myös hiilen vapautumista ilmakehään pyritään vähentämään turvemetsien 
säätelemällä vedenpinnan tasoa ojasyvyyksillä ja puuston määrällä. Menetelmiä tutkitaan ja kehitetään 
edelleen. 
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Metsä- ja luontotieto paikkatietona kattaa koko maakunnan ja lähes kaikki metsänomistajaryhmien metsät. 
Tietovarannot ovat mahdollistaneet metsien hoidon sekä puunkorjuun suunnittelun ja toteutuksen 
prosessien tehostamisen ja luontoarvojen paremman hallinnan ja hoidon. Myös tekoälyn mahdollisuuksia 
selvitetään ja otetaan käyttöön. Sähköinen asiointi lisääntyy, kun asiointipalveluja tuottavat sekä julkiset 
tahot että yritykset. Metsänomistajien ja ammattilaisten tiedonhankintaan, jakamiseen ja 
vuorovaikutukseen sähköiset järjestelmät tarjoavat tehokkaan välineen. 

Metsätalouden toimintaan tuovat edelleen haasteita monet toimintaympäristön tekijät - sirpaleinen 
tilarakenne, metsäalan työpaikkojen heikko kiinnostavuus, lämmenneet vähäroutaiset talvet. Toistaiseksi 
tuntemattoman vaikutuksen tuo epäilemättä koronaviruksen terveysvaikutusten torjumiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden vaikutukset maailman, Suomen ja alueen yritysten talouteen. 

Metsäala eri näkökulmista 

Metsäala on esillä monissa maakunnan ohjelmissa. Metsäohjelman toimenpiteet liittyvät seuraavien 
ohjelmien toteutukseen. 

 Teemme tulevaisuutemme – Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 

 Pohjois-Pohjanmaan Älykkään erikoistumisen strategia 

 Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (valmisteilla) 

 Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040  

 Pohjois-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisstrategia 2020   

 Suomen rakennerahasto-ohjelman 2021–2027 (valmisteilla) 

 Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelma 2021–2027 (valmisteilla) 

 Pohjois-Pohjanman ELY-keskuksen Oulu- ja Iijoen vesienhoidon toimenpiteiden 
suunnitelman vuosille 2022–2027 (valmisteilla) 

  

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?5158
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluekehitys/%C3%84lyk%C3%A4s_erikoistuminen
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6372
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?798
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3.3 Tilannekuva 2025 - Terveet ja tuottavat metsät 

Pohjois-Pohjanmaan metsät ovat terveitä ja tuottavia. Lisääntyvä puuston kasvu perustuu kullekin 
kasvupaikalle soveltuvien monipuolisten metsänkäsittelymallien toteuttamiseen. Metsänhoidon rästejä 
puretaan aktiivisesti. Puuston kasvu lisää hiilen sitoutumista puustoon ja tukee Suomen ilmastotavoitteiden 
toteuttamista.  

Turvemaiden metsien käsittelyssä lisätään tutkimustietoon pohjautuen peitteisen metsänkäsittelyn 
menetelmiä, joilla ehkäistään turpeesta vapautuvia hiilipäästöjä ja haitallisia vesistöpäästöjä. Soiden 
kokonaisoptimaaliseen hyödyntämiseen kuuluu myös ennallistaminen. Energialaitosten tuhka 
hyödynnetään turvemaiden metsien lannoituksissa. 

Ilmastonmuutos lisää myrskyjen todennäköisyyttä ja lämpeneminen altistaa metsiä tuhohyönteisten ja 
sienitautien leviämiselle pohjoiseen. Näihin riskeihin varaudutaan ja niitä pyritään ennaltaehkäisemään 
metsien hoidolla, kuten sekametsien suosimisella sekä oikea-aikaisilla hoito- ja hakkuutoimenpiteillä. 
Riskialueiden tunnistamisessa ja toimenpiteiden kohdistamisessa hyödynnetään paikkatietoa ja uusinta 
tutkimustietoa. 

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesien tilan heikkenemistä ehkäistään talousmetsissä 
metsänhoitosuositusten mukaisilla metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteillä. Metsien vapaaehtoisen 
suojelun avulla huolehditaan arvokkaiden luontokohteiden säilymisestä. Valtakunnallisilla metsäluonnon 
monimuotoisuutta edistävillä hankkeilla ja rahoituksilla parannetaan maakunnan metsäluonnon tilaa. 

Metsänomistajat käsittelevät ja hyödyntävät metsiään tavoitteidensa mukaisesti. Metsänomistajien ja heitä 
avustavien metsäammattilaisten käytössä on uusin tieto metsäkäsittelyn vaihtoehdoista. Metsistä saatava 
hyöty koostuu puuntuotannon ohella luonnontuotteista ja metsien tuottamien ekosysteemipalvelujen 
hyödyntämisestä joko omassa taloudessa tai kaupallisesti. Metsätilarakennetta parantavat toimenpiteet 
sekä suunnitelmalliset sukupolvenvaihdokset helpottavat metsien käyttöön liittyvää päätöksentekoa. 

Metsäalan toiminnoissa hyödynnetään kattavasti ja monipuolisesti metsä- ja luontotietoa sekä 
toimintaympäristön muuta paikka- ja olosuhdetietoa ja niiden päälle rakennettuja tekoälysovelluksia. 
Ratkaisuilla ja sähköisellä asioinnilla parannetaan toiminnan kannattavuutta, voidaan kohdentaa resursseja 
tehokkaasti ja toiminnan laatua parantaen. 

Puulla korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita rakentamisessa ja muussa 
tuotannossa. Puun jalostuksessa maakunnassa ja lähialueilla toteutettavat investoinnit tarjoavat 
jalostusmahdollisuuden maakunnan tuottamille metsävaroille. Energiantuotannossa korvataan fossiilisia 
polttoaineita ja turvetta pienpuulla, hakkuutähteillä ja puunjalostuksen sivuvirroilla. Metsiä hyödyntävä 
luonnontuoteala kasvaa. Metsätalouden ja metsiin perustuvien elinkeinojen yhteensovittamista jatketaan. 

Metsäalan yritykset tarjoavat työtä monipuolisissa tehtävissä maaseudulla ja taajamissa. Maakunnan 
oppilaitokset tuottavat yhdessä alueen yritysten kanssa nuorille ja työuraa vaihtaville koulutusta eri tavoin 
metsään liittyviin tehtäviin ja yritystoimintaan. Uuden tutkimustiedon hyödyntämiseksi ammattilaisille ja 
metsänomistajille on tarjolla helposti saavutettavaa koulutusta. 
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Kolme strategista painotusta 

Metsäalan ratkaisuilla ja toimenpiteillä edistämme metsien kasvua, hiilensidontaa sekä luonnon- ja 
vesienhoidollisen tilan paranemista. 

Käytämme maakunnan metsiä ja niiden tuotteita ja ekosysteemipalveluja aktiivisesti, taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. 

Haemme metsäalalle uutta tietoa tutkimuksella, menetelmiä kehitystyöllä ja vahvistamme ammattilaisten, 
metsänomistajien ja nuorten metsäosaamista.  

4 Metsäalan kehittämisen teemat, tavoitteet ja toimenpiteet  

4.1 Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito 

Tilannekuva 

Pohjois-Pohjanmaalla metsien kasvu ja hakkuumahdollisuudet ovat lisääntyneet 1970-luvun puolivälistä 
alkaen. Myös puustoon sitoutunut hiilen määrä eli hiilivarasto on kasvanut. Metsämaalla runkopuun määrä 
on lisääntynyt vajaasta 60 kuutiometristä 102 kuutiometriin hehtaarilla. Puumäärä on lisääntynyt erityisesti 
ojitetuissa suometsissä ja niissä vajaatuottoisissa metsissä, joihin on perustettu uusi puusto. 

Metsien hakkuumahdollisuudet voidaan hyödyntää, kun metsiä hoidetaan metsänhoitosuositusten 
mukaisesti. Metsien hoitotarpeet ovat suuret, koska nuoria metsiä on uudistamisen ja turvemaiden 
ojitusten vuoksi runsaasti. Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) mukaan taimikonhoitotöitä tulisi 
tehdä lähes kolme kertaa edellisvuosia enemmän. 

Lisää toimia tarvitaan myös suometsien vesitalouden hoitoon ja metsätiestön perusparannukseen. Viime 
vuosina näitä töitä on tehty aiempaa vähemmän ja yksityismaille on kertynyt rästejä. Puuston kasvua 
lisäävä tuhkalannoitus kiinnostaa metsänomistajia.  Kun lämpölaitoksissa käytetään aikaisempaa enemmän 
puuta, syntyy myös lannoitteeksi sopivaa tuhkaa. 

Kemera-tuella kannustetaan metsänomistajia puuntuotannon töihin ja luonnonhoitoon yksityismetsissä. 
Pohjois-Pohjanmaalla on vuosina 2016–2019 keskimäärin käytetty vuosittain puuntuotannon tukea 9,2 
miljoonaa euroa ja ympäristönhoidon tukivaroja 0,675 miljoonaa euroa/vuosi. Uusi tukijärjestelmä on 
valmistella, mutta siirtymäajalla toimitaan edellisen lain säädösten perusteella. 

Hakkuumäärät ovat kasvaneet 2010-luvun aikana. Korkeimmillaan hakkuukertymä oli 7,088 miljoonaa 
kuutiometriä vuonna 2018. Hakkuumahdollisuusarvioiden mukaan puuntuotannollisesti kestävästi 
voitaisiin hakata 8,36 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuntuotannon ja puustojen järeytymisen kannalta 
tulisi ensiharvennuksia lisätä, ensiharvennuksia tulisi tehdä 2,3 kertaa edellisvuosia enemmän kuin 
aikaisemmin. 
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Tulevaisuudessa kasvatushakkuiden puumäärästä jo yli puolet ja uudistushakkuiden puumäärästä vajaa 
puolet kertyy turvemailta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia puunkorjuulle, kun lämpimämpinä talvina maa ei 
jäädy. 

Puuta tarvitaan jatkossa lisää, mutta metsät myös tuottavat puuta niin paljon, että hakkuita voidaan lisätä 
nykyisestä. Luonnonvarakeskuksen tuottaman Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä (SY) - 
hakkuumahdollisuusarvion mukaan voidaan vuodessa hakata tukkipuuta noin 930 000 kuutiometriä ja 
kuitupuuta noin 940 000 kuutiometriä enemmän kuin tähän asti. Metsähallitus vastaa valtion omistamien 
metsien hoidosta ja hakkuista. Hakkuumäärä on luonnonvarasuunnitelman (2018–2023) mukaan 0,96 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

Kun metsiä hakataan, pitää ottaa huomioon säilytettävät luontoarvot ja muut metsiin perustuvat 
elinkeinot, kuten luonnontuoteala ja luontomatkailu sekä poronhoitoalueella porotalous ja niiden tarpeet 
metsien tilalle. 

Kuitupuuta tarvitaan lisää 0,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, kun Stora Enson Oulun tehdas muutetaan 
kartonkitehtaaksi 2020 aikana. Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos käynnistyy marraskuussa 2020. 
Laitoksella on tavoitteena käyttää puuta 70 prosenttia polttoaineesta. 

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan puunhankinta ulottuu Pohjois-Pohjanmaalle. Kemiin on 
suunnitteilla biotuotetehdas, johon vietäisiin puuta Pohjois-Pohjanmaa pohjoisosasta. Pohjois-
Pohjanmaalla on vireillä puuta käyttävien tehtaiden suunnitelmia Haapajärvellä, Haapavedellä ja 
Koillismaalla. Maakunnassa voidaan aloittaa bioetanolin valmistus sekä puukuitua sisältävien materiaalien 
valmistus. Jos Lapin Kemijärven biojalostamohanke ja Kainuun KaiCell-hanke toteutuvat, Pohjois-
Pohjanmaalta voidaan viedä puuraaka-aineen vientiä näihin tehtaisiin. 

Maakunnan sahat ovat investoineet viime vuosina, joten tukkipuun jalostusmahdollisuudet ja jalostusarvo 
ovat kasvaneet. Pölkky Oy käyttää vuodessa 1,4 miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta, josta tuotetaan 
sahatavaraa noin 700 000 kuutiometriä. Yrityksessä on investoitu uuden hirsituotteen valmistukseen sekä 
Taivalkoskella sahatavaran höyläykseen. Hasa Oy tuottaa Haapajärvellä ja Haapavedellä noin 500 000 
kuutiometriä sahatavaraa ja Junnikkala Oy Kalajoella ja Oulaisissa noin 350 000 kuutiometriä sahatavaraa. 
Laitoksilla käytetään tukkipuuta noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kontiotuote Oy:n saha 
Pudasjärvellä käyttää 130 000 kuutiometriä mäntytukkia vuodessa. Painumattoman SmartLog -hirren 
tuotantoon on tehty noin 6 miljoonan euron kokonaisinvestointi. Pyhännän saha ei ole toiminnassa, mutta 
höyläystoimintaa Pyhännällä harjoittaa Pyhännän puujalostus Oy.  Vuokila Wood Oy on käynnistänyt 
sahauksen Oulun 2017. Raakapuun käytön lisääminen lisää myös puun hyödynnettävien sivuvirtojen kuten 
kuoren ja hakkeen määrää. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuosina 2015–2019 kehittämisavustusta puutavara- ja 
puutuoteteollisuuden yritysten kehittämistyöhön ja investointeihin 13 378 590 euroa. Toimialan 
kehitysmahdollisuuksia on selvitetty laajemmin PPBIO-Kohti kestävää taloutta -hankkeessa tehdyssä 
selvityksessä. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 40 665 yksityishenkilöiden omistamaa metsänomistusyksikköä. 
Maanmittauslaitoksen mukaan 27 prosenttia maakunnan metsäalasta on vaikea hoitaa ja käyttää, koska 
tilat ovat pieniä ja nauhamaisia. Erillisiä metsäpalstoja on yhdistetty ja muotoa parannettu tilusjärjestelyillä 
ja perustamalla yhteismetsiä. 

http://mela2.metla.fi/mela/tupa/tupaindex.htm
http://mela2.metla.fi/mela/tupa/tupaindex.htm
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_Zjc1YzM0N2QtNGViNS00NmE3LTkxNGMtNjFjOTM2NzU0ODY2%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522b53a6041-ef8d-49bd-8e15-16394771f704%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226432c79b-0b6c-458d-b185-c884969c87b7%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=75d9adbe-b408-4cf3-8923-3b5ad8950196&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPhttps://julkaisut.metsa.fi/assets/pohjanmaa-lvs.pdf
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/aluesuunnittelun_paattyneet_hankkeet/ppbio_-kohti_kestavaa_taloutta/ppbio_tapahtumat_ja_tulokset
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Metsänomistajat päättävät metsiensä käytöstä omien tavoitteidensa mukaan. Resurssitehokasta ja 
kestävää metsänhoitoa tehdään metsänomistajien ja metsäammattilaisilta aktiivisella yhteistyöllä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Metsien kasvua lisätään resurssitehokkaalla metsänhoidolla puuntuotannon ja hiilinielujen 
vahvistamiseksi  

a. Puretaan harvennushakkuu- ja taimikonhoitorästejä 

b. Huolehditaan puuston kasvusta - nopea uudistamisketju, taimikonhoito ajallaan, 
lannoituksen lisääminen, ravinteiden kierrätys, hakkuiden oikea ajoitus ja jalostetun 
siemenen käyttö 

c. Lisätään jatkuvaa kasvatusta ja sekametsiä sekä kokeillaan uusia metsänhoitomenetelmiä 
ja tuodaan niitä mukaan käytännön toimintaan niille soveltuvilla kohteilla 

d. Kehitetään työmenetelmiä, koneita ja laitteita sekä töiden organisointia ja osaavan 
työvoiman saatavuutta 

e. Edistetään metsäsertifioinnin (PEFC ja FSC) kattavuutta vahvistamaan kestävää metsien 
hoitoa ja käyttöä 

f. Vaikutetaan metsätalouden tuki- tai kannustinjärjestelmän jatkuvuuteen ja tukitasojen 
riittävyyteen alueen näkökulmasta. 

2. Puuntuotannossa olevien suometsien hoitoa tehostetaan ja turvataan niistä saatavan puun käytön 
lisääminen 

a. Edistetään suometsien hoitotöitä ja hakkuita, joissa käytetään kunkin kohteen 
ominaisuuksien mukaan parhaita ja monipuolisia menetelmiä 

b. Kehitetään menetelmiä turvemaiden käytön ja ennallistamisen optimoimiseksi vesistö- ja 
ilmastovaikutusten osalta 

c. Turvataan suometsien puuston kasvua edistämällä tuhkalannoitusta ja vesitalouden hoitoa 

3. Metsätilarakennetta parannetaan 

a. Edistetään metsien sukupolvenvaihdoksia ja kuolinpesien purkamista sekä tilakoon 
kasvattamista tilusjärjestelyillä ja yhteismetsäomistuksella. Tiedotetaan mahdollisuuksista 
luopua metsänomistuksesta. 

b. Yhteismetsät tehostavat toimintaansa laajentumalla ja aktiivisella metsänhoidolla. 

Vastuutoimijoita: metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, yhteismetsät, 
Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Metsäkeskus 

Toteutustapoja: metsäalan toimijat osana omaa toimintaansa, yrityskohtaiset ja yhteiset 
kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä. 
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4.2 Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus  

Tilannekuva 

Pääosa Pohjois-Pohjanmaan metsistä on talousmetsiä. Kaikissa talousmetsien toimenpiteissä on otettava 
huomioon luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu, riista, virkistyskäyttö, maisema sekä kulttuuriperintö. 
Metsähallituksen talousmetsien luonnonhoitoa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan monikäyttömetsissä ohjaa 
vuosille 2018–2023 laadittu Luonnonvarasuunnitelma. 

Yksityiset maanomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella metsiään ja teettää luonnonhoitotöitä METSO-
ohjelman tuella. Talousmetsien arvokkaita luontokohteita suojelee metsälaki. Vuoden 2020 kevääseen 
mennessä Pohjois-Pohjanmaan yksityismetsissä on havaittu metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä 24 901 hehtaarilla. Näistä valtaosa on vähäpuustoisia soita ja pienvesien lähimetsiä.  
Metsälain kohteiden lisäksi on havaittu muita arvokkaita elinympäristöjä 3126,68 hehtaarilla. Myös nämä 
kohteet otetaan huomioon metsänkäsittelyssä. 

Talousmetsien hakkuissa jätetään säästöpuuryhmiä, lahopuustoa ja riistaelämille ravinto- ja suojapaikkoja. 
Metsänhoidossa suositaan monen puulajin metsiä ja jätetään käsittelemättä elinympäristöjen suoja- ja 
vaihettumisvyöhykkeitä. Kunnostusojituksissa ja hakkuualueiden maanmuokkauksissa tehdään 
vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka vähentävät ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Talousmetsissä 
luonnonhoidon onnistumista seurataan tarkastuksilla ja tulokset ovat olleet pääosin hyviä tai erinomaisia. 

Suurinta ekologisesti kestävää hakkuumäärää ei ole määritetty maakuntiin. Erilaisten hakkuuvaihtoehtojen 
vaikutuksista metsäkasvillisuuteen, lahopuuhun, luonnontuotteisiin ja hiilensidontaan on tuotettu laskelmia 
Luonnonvarakeskuksessa ja havainnollistettu Metsämittari -työkalulla. Aiheesta kertyy lisää tietoa. 

Metsänomistajat voivat hoitaa ja kunnostaa elinympäristöjä muun muassa lehtoja ja pienvesi- tai 
suoympäristöjä luonnonhoitohankkeilla, joita tuetaan Kemera-rahoituksella. Palo- ja kulolajit hyötyvät 
kulotuksessa palaneesta ja hiiltyneestä puusta. Pohjois-Pohjanmaalla on tehty erityisen runsaasti 
yksityismetsien vesienhoitohankkeita. Valtion mailla Metsähallitus toteuttaa luonnonhoitotöitä. EU:n LIFE-
rahoituksella tehdään merkittävä määrä luonnonhoidon toimia. 

METSO-ohjelma on tuottanut Pohjois-Pohjanmaalle uusia suojelualueita noin 12300 hehtaaria. 
Yksityismaiden suojelusopimuksia on tehty 8300 hehtaarin suojelusta ja valtion talousmetsiä on siirretty 
suojelualueiksi 3980 hehtaaria. 

Riistaeläinkannat kuvaavat myös metsien monimuotoisuutta. Metsäkanalintukannat ovat Pohjois-
Pohjanmaan alueella pääosin kohtalaiset. Riekon ja metsäjäniksen kannat ovat taantuneet, koska syksyt ja 
keväät ovat olleet lumettomia. Riistan elinympäristöjä ovat vähentäneet soiden ojitukset ja metsätalouden 
aiheuttama suojapaikkojen puute metsissä.  

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pohjanmaa-lvs.pdf
https://www.metsonpolku.fi/fi-fi/Ajankohtaista
https://www.metsonpolku.fi/fi-fi/Ajankohtaista
https://www.metsakeskus.fi/yksityismetsien-luonnonhoito
https://www.metsakeskus.fi/yksityismetsien-luonnonhoito
http://metsamittari.fi/
https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet
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Metsätalouden käytäntöjä voidaan muuttaa ja lisätä luonnonhoidon toimenpiteitä. Riistakantojen 
parantamiseen tähtäävää tietoa riistakohteista on tuotettu Digiriistametsä-hankkeessa. Riistakohdeaineisto 
on julkaistu Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa ja riistametsänhoidon koulutuskohteita ja koulutuksia 
järjestettiin metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Sotka-hankkeessa pyritään saamaan taantuvat 
riistalintukannat kohentumaan rakentamalla kosteikoita, rakentamalla levähdysalueverkostoa, 
kunnostamalla soita ja kokonaisia valuma-alueita sekä pyytämällä pienpetoja.  

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue kattaa Pohjois-Pohjanmaan alueen. Vesienhoidon tavoitteena on 
saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila.  

 

Kuva 4. Pintavesien ekologinen tila-arvio 2019  

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella on 1262 vesimuodostumaa, joista Pohjois-Pohjanmaalla on 659 kpl. 
Alustavasti on arvioitu, että metsätalous on merkittävä paine 235 vesimuodostumassa. Niissä tarvitaan 
metsätalouden vesienhoidon toimenpiteitä, joko uusia tai vanhojen jatkamista tai tehostamista. Oulujoen-
Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 valmistuu vuoden 2020 lopulla ja 
viimeistellään kuulemisen jälkeen 2021. Suunnitelman valmistelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä 
vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä valmistellaan 
valtakunnallisesti yhtenäinen aineisto metsätalouden vaikutuksille herkistä vesistöistä, joissa 
metsätalouden toimenpiteillä on keskeinen merkitys vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisessa ja 
säilyttämisessä. 

https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/riistametsanhoito/digiriistametsa/
https://riista.fi/mmm-sorsalinnut-vahentyneet-huolestuttavasti-maa-ja-metsatalousministerio-kaynnistaa-lintujen-elinymparistoja-kohentavan-sotka-hankkeen/
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomen_vesien_tilaarvio_Jarvien_ja_jokie(51384
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Pohjois-Pohjanmaalla käytännön vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan myös erilaisissa verkostoissa ja 
hankkeissa, joissa metsäala on mukana. Jokialueilla toimivat yleensä kuntien vetämä 
vesienhoitoyhdistykset. Vesistökunnostajien VYYHTI -verkosto on perustettu edistämään konkreettisia 
vesienhoidon toimenpiteitä sekä tukemaan paikallisia kunnostustoimijoita. Iijoki-sopimusta toteuttavat 
Iijoki-alueen toimijat Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman pohjalta 2019–2023. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Vähennetään metsätalouden aiheuttamia vesien tilaa heikentäviä vaikutuksia 

a. Varmistetaan vesien tilatavoitteiden huomioiminen ja vesienhoidon hyvien käytäntöjen 
toteuttaminen metsätalouden vesiensuojelussa 

 tiedonkulun ja yhteistyön lisääminen ELY-keskuksen, metsätoimijoiden ja muiden 
vesistötoimijoiden kesken 

 Oulujoen-Iijoen vesienhoidon suunnitelman metsätalouden 
vesienhoitotoimenpiteiden toteutus ja metsätaloudelle herkkien vesistöjen 
huomioiminen kaikessa toiminnassa, pienvesien osalta raakun suojelustrategia 

 valuma-aluekohtaisen suunnittelun edistäminen vesiensuojelutoimenpiteiden 
valmistelussa 

 avoimen datan ja sovellusten hyödyntäminen maanmuokkausten vesiensuojelussa  

b. Tutkimus- ja kehittämishankkeet vesienhoitokäytäntöjen kehittämisestä ja käytännön 
toiminnasta, tiedon jalkautus koulutuksella. 

c. Kalojen nousuesteiden vähentäminen metsätiestöllä, Esteet pois- hankkeen jatkaminen 
Metsähallituksen ja yksityismetsien tiestöllä. 

2. Talousmetsissä käytetään tehokkaita, metsävaroja kasvattavia ja hiilensidontaa lisääviä 
menetelmiä, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus ja luonnonhoito 

a. Monimuotoisuuden tilasta levitetään tutkimustietoa ja varmistetaan hyvien käytäntöjen 
noudattaminen metsätalouden toimenpiteissä Monimetsä-hankkeen toimintamalleilla 
(metsänhoitosuositukset, metsäsertifiointikriteerien toteutuminen, ym.) 

 sekametsien suosiminen harvennuksissa  

 jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmän tarjoaminen 

b. Tutkimusta Pohjois-Suomen talousmetsien luonnonhoidon erityispiirteistä 

c. Maisematason suunnittelun kokeileminen ekologisen kytkeytyneisyyden edistämisessä 

d. Riistaelinympäristöjen säilyttäminen ja kehittäminen käytännön keinoin (riistatiheiköt, 
sekametsäisyys, lahopuun lisääminen) 

 Monimetsä-hankkeen tarkistuslista ja monimetsän käytännöt käyttöön 

e. Edistetään metsäsertifioinnin (PEFC ja FSC) kattavuutta vahvistamaan talousmetsien 
monimuotoisuuden ja luonnonhoidon huomioon ottamista 

3. Lisätään metsätalouden turvemaiden monimuotoisuutta 

a. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien, suojelualueisiin liittyvien sekä 
kunnostusojituskelvottomien turvemaakohteiden kartoitus. Soveltuvien kohteiden 
vapaaehtoinen suojelu, kosteikkojen toteuttaminen tai ennallistaminen. 

4. Turvataan talousmetsien luonnonhoidon rahoitus alueella 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/verkosto/
http://www.oulunkaari.org/ii/kokous/20182584-6-1.PDF
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a. Vaikutetaan eri rahoituslähteiden varojen kohdentumiseen maakunnan luonnonhoidon 
tarveaiheisiin, erityisesti metsätalouden vesiensuojeluhankkeisiin ja lisätään mahdollisten 
käyttäjien tietoisuutta rahoituksen hyödyntämisestä. 

Vastuutoimijoita: metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, SYKE, 
Geologian tutkimuslaitos, Metsäkeskus, yhteismetsät, Riistakeskus, ELY-keskus, ympäristöjärjestöt 
Oulujoen-Iijoen vesienhoidon yhteistyöryhmä, muut vesistötoimijat, metsäneuvosto 

Toteutustapoja: metsäalan toimijat osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien 
kehittäminen, metsäsertifioinnin kriteerien huomioiminen, yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, 
yrityskohtainen ja yhteinen viestintä. 

4.3 Ilmastokestävä metsätalous  

Tilannekuva 

Metsänhoidolla voidaan ylläpitää ja lisätä metsien kasvua ja hiilensidontaa. Nuorissa metsissä 
taimikonhoito ja harvennukset edistävät puustovaraston kasvua. Uudistushakkuiden jälkeen hiilen 
sitominen alkaa nopeasti, kun taimikko perustetaan viipymättä. Hiilen sitomista lisätään, kun avoimille 
joutomaille viljellään metsää. Energialaitokset kierrättävät tuhkaa metsälannoituksiin, joilla lisätään 
puuston kasvua. Hiilen vapautumista maaperästä voidaan hillitä vähentämällä maanpinnan käsittelyä ja 
turvemailla säätelemällä vedenpintaa maltillisilla ojasyvyyksillä ja kasvavan puuston peitteisyydellä. 

Pohjois-Pohjanmaalla uudistettavista metsistä on 38 prosenttia turvemailla. Tutkimukset ja 
selvityshankkeet tuottavat tietoa ja työvälineitä, mitkä ovat parhaita tapoja käsitellä turvemaiden metsiä 
hiilensidonnan ja vesienhoidon kannalta. 

Suometsien tuhkalannoitukseen voidaan käyttää Kemera-tukea puolukkaturvekankailla ja sitä 
ravinteikkaammilla kohteilla ilman ravinne-epätasapainon osoittamista. Tukea valmistellaan joutoalueiden 
metsitykseen. 

Jos metsiä hakataan kuten viime vuosina, metsät sitovat hiiltä - 4,9 Mt CO-2ekv/vuodessa. Jos hakkuita 
tehdään suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuumahdollisuuden mukaisesti, hiilen sidonta alenee -2,0 
Mt CO-2ekv/v tasolle. Kasvihuonekaasutaseessa on otettu huomioon puuston ja maaperä. 

Ilmastonmuutos lisää metsätuhoriskejä. Metsien tuhonkestävyyttä voidaan vahvistaa metsänhoidolla. 

Metsien monimuotoisuus pitää yllä metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Sekapuustot ylläpitävät 
metsien monimuotoisuutta, hyviä riistakantoja ja puuntuotannon kestävyyttä. 

http://mela2.metla.fi/mela/tupa/tupaindex.htm
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Maakunnassa korvataan fossiilisia polttoaineita ja turvetta puupohjaisella energialla ja tuulivoimalla. Oulun 
Energia lisää puupohjaisen energian tuotantoa uuden biovoimalan käynnistyessä. Puu korvaa turpeen 
käyttöä. Haapavedelle on suunnitteilla etanolitehdas. Molemmat investoinnit vähentävät fossiilisten raaka-
aineiden käyttöä. EU-komissio on päättänyt  Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition 
Fund) tuesta, jota suunnataan Itä- ja Pohjois-Suomen turpeen energiakäytön vähenemiseen ja siitä 
aiheutuvien haittojen lieventämiseen. 

Ilmastokestävään metsätalouteen liittyy pitkäikäisten puutuotteiden hyödyntäminen, joka kuvataan Uudet 
puupohjaiset tuotteet teemassa. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Puuntuotannossa tunnistetaan ja hyödynnetään mahdollisuuksia ja menetelmiä lisätä 
hiilensidontaa ja vähentää hiilen vapautumista 

a. Metsät pidetään kasvukuntoisina. Kannustetaan hoitotöiden aktiiviseen ja oikea-aikaiseen 
tekemiseen ja hoitorästien purkamiseen, hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen 
erityisesti harvennushakkuiden osalta ja uudistamisessa peitteisyyteen ja nopeaan 
uudistumiseen sekä metsätuhojen ennakoivaan torjuntaan 

 Metsänomistajatapaamiset ja neuvonta sekä teemaan liittyvät tapahtumat 

 Metsänhoidon toteutusketjuja kehitetään ja hyödynnetään digitalisaatiota  

b. Metsityskohteita (peltoheitot, turvesuopohjat) kartoitetaan ja edistetään metsitystä 

c. Suometsien hoidon ohjeistusta kehitetään ja tehdään kokeiluja toimintamalleista, joilla 
ojitettujen turvemaiden käyttö ja päästöjen vähentäminen saadaan optimoitua ja tuhka-
/terveyslannoituksia lisättyä 

d. Edistetään puurakentamiseen, erityisesti hirsi ja huonekaluteollisuuteen paremmin 
soveltuvan raaka-aineen tuotantoa ja samalla hiilen sitomista sadoiksi vuosiksi  

2. Tuetaan luonnonhoidon toimenpiteillä metsien hiilivaraston ja monimuotoisuuden säilymistä 

a. Tutkitaan ja tiedotetaan parhaista käytännöistä, joilla rakennetaan kosteikkoja, 
ennallistetaan biotooppeja, suojellaan arvokkaita vanhoja metsiä ja pidennetään 
kiertoaikoja 

b. Kartoitetaan jatkuvaan metsänkasvatukseen parhaiten soveltuvia turvemaan metsiköitä 

c. Kartoitetaan kunnostusojituskelvottomia ojituskohteita ja kannustetaan niiden 
ennallistamiseen 

3. Puulla korvataan fossiilisia raaka-aineita tuotteiden valmistuksessa, rakentamisessa ja 
energiantuotannossa  

a. Edistetään pienpuun ja hakkuutähteiden saamista kannattavasti energiakäyttöön lisäämällä 
korjuuyritysten valmiuksia sekä kehittämällä pienpuun koneellista korjuuta ja 
metsähakkeen logistiikkaa 

b. Vaikutetaan metsänhoidon tukien kohdentamiseen tukemaan energiapuun korjuun 
kannattavuutta 

c. Edistetään fossiilisten raaka-aineiden korvaamista puuraaka-aineella, kierrätetyllä puulla ja 
puunjalostuksen sivuvirroilla 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
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Vastuutoimijoita: metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, SYKE, 
Geologian tutkimuslaitos, Metsäkeskus, yhteismetsät, Energian tuotannon toimijat, ELY-keskus, Oulun 
yliopisto, rakentamisen ja puutuotealan toimijat, oppilaitokset, Metsäkeskus, metsäneuvosto 

Toteutustapoja: metsäalan toimijat osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien 
kehittäminen, yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.4 Metsätiet ja metsien saavutettavuus 

Yksityistiet täydentävät julkista tieverkkoa maaseudulla. Ne ovat välttämätön edellytys maaseudulla 
asumiseen ja maaseutuelinkeinojen harjoittamiseen. Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnallisen tieaineiston 
mukaan noin 32 760 km yksityisteitä, joista valtaosa on metsäteitä. Puuraaka-aineesta noin 90 prosenttia 
haetaan yksityistien varrelta ja maidon kuljetus on ympäri vuoden täysin yksityistieverkon varassa.  

Metsätieverkko on rakennettu pääosin 1960- ja 70-luvulla. Teitä on hoidettu ja perusparannettu, mutta 
kattavaa kuvaa metsätiestön ja siltojen kunnosta ei ole koottu vuoden 2010 jälkeen. Puukuljetusten määrä 
kasvaa, kun puun käyttöä lisätään. Tieverkon kunto heikkenee hoidon vähäisyyden vuoksi lisäksi lauhat ja 
sateiset talvet nopeuttavat heikkenemistä. Teiden hoidosta vastaavien tiekuntien toiminta on hiipunut ja 
myös ammattilaisten määrä on vähentynyt.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa yleisen tieverkon hoidosta ja parantamisesta. Vuoden 2020 alusta 
on nostettu perusväylänpidon rahoitusta koko maassa kaikille väylille yhteensä 300 M€, josta tienpitoon 
noin 150 M€. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on vuosina 2020–2022 käytettävissä runsaat 60 
miljoonaa euroa. 

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 kattaa maakunnan liikennejärjestelmän 
kehittämistarpeet ja tavoitteet sekä toimenpiteet. Yksityistieverkon, mukaan lukien metsätieverkon 
toimenpiteet eivät sisälly suunnitelmaan. Suunnitelman toimenpiteiden täsmentämistä ja seurantaa varten 
on perustettu liikennejärjestelmäryhmä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikkennevastuualue järjestää 
metsäalan toimijoille vuosittain metsäsektoritilaisuuden, jossa toimijoilla on mahdollista saada tietoa ja 
esittää näkemyksiään maakunnan tieverkon ylläpitoon ja kuntoon liittyvistä asioista. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Lisätään puunkuljetuksissa käytettävän tieverkon ja rakenteiden kunnostuksia 

 Metsätieverkoston ja siihen liittyvän muun yksityistiestön ja siltojen kunnostusvaje 
poistetaan 

 Lisätään kevyiden piennarteiden rakentamista  

 Vaikutetaan siltojen, lastauspaikkojen sekä rautatieverkoston kunnossapitoon ja 
kehittämiseen 

a. Vaikutetaan riittävän rahoituksen saamiseksi tieverkolle  

 valtion budjettirahoitukseen ja sen kohdentamiseen yleisellä tieverkolla 

 uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään: riittävä tuen määrä metsäteille ja 
kevyille piennarteille, tuki perusparannushankkeiden kokoamiseen ja tukirahoituksen 
kohdentamiseen tiekunnille 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6372
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b. Toteutetaan maakunnassa metsätaloudelle tärkeiden yksityisteiden ja siltojen kunnon 
yleisselvitys ja kunnostustarpeiden priorisointi avointa dataa hyödyntäen 

c. Kehitetään ja hyödynnetään HCT-käytäviä (HCT=High Capacity Transport, Suuren 
kapasiteetin kuljetus), joilla parannetaan metsätalouden ja -teollisuuden kuljetusten 
tehokkuutta ja vähennetään ympäristörasitusta  

d. Koulutetaan osaajia metsäteiden kunnossapidon ja rakentamiseen laadukkaaseen 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä tieisännöintiin 

e. Tieosakkaita koulutetaan ja aktivoidaan teiden hoitoon ja parantamiseen toimijoiden 
yhteistyönä 

f. Tienhoito.fi -palvelua kehitetään ja hyödynnetään kuntotiedon keruussa sekä tiekuntien ja 
yritysten kohtaamisessa 

2. Tieverkostoa kehitetään metsien saavutettavuuden kannalta 

a. Selvitetään alemman tieverkon käyttöpaineita metsätalouden ulkopuolisten käyttäjien 
osalta, esimerkiksi  

 Virkistyskäytön ja jokamiehenoikeuksien hyödyntämisen kannalta 

 Väestörakenteen huomioonottaminen – ikäihmisten ja muiden käyttäjäryhmien 
pääsy metsään 

 Paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan tarpeet 

b. Metsätiestön rakentamisen ja kunnossapidon aiheuttamia haitallisia vaikutuksia eri 
elinkeinoille, kuten porontaloudelle poronhoitoalueella sekä luonnontuotealalle ja 
luontomatkailulle, pyritään minimoimaan toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

Vastuutoimijoita: metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, kunnat, tiekunnat, ELY-
keskus, Maanmittauslaitos, Metsäkeskus, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Tieyhdistys, 
Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuslaitos, metsäneuvosto 

Toteutustapoja: metsäalan toimijat osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien 
kehittäminen, yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.5 Uudet puupohjaiset tuotteet 

Tilannekuva 

Uudet kotimaisesta puusta valmistetut tuotteet voivat korvata uusiutumattomiin raaka-aineisiin 
perustuvaa tuotantoa. Pitkäikäisissä puutuotteissa hiili pysyy pois ilmakehästä. Uudet tuotteet tukevat 
kokonaiskestävyyden tavoitteita, koska ne voivat lisätä omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja alueellista 
hyvinvointia. Uusiin tuotteisiin voi liittyä kehitettäviä tuotantoprosesseja, palveluja, jatkojalostettavia 
sivuvirtoja sekä uusia kierrätystuotteita. 

Puurakentamisessa uusia tuotteita kehitetään aktiivisesti. Painopisteitä ovat puun käyttö kerrostalojen 
rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa ja infrastruktuurin rakentamisessa. Alalla tarvitaan lisää 
osaamista ja yritystoiminnan muuntumista uusien tavoitteiden ja markkinoiden odotuksiin. Kunnissa 
puunkäyttöä rakentamisessa voidaan tukea myös kaavoituksella.  

https://www.tienhoito.fi/
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Teollisuus kehittää uusia tuotteita puukuidusta ja nanosellusta sekä kehittyneitä biokemikaaleja ja 
biopolttoaineita. Hiilen sitoutumisaikaa tuotteisiin pidennetään hyödyntämällä puupohjaisia sivuvirtoja ja 
kuitujen kierrätystä. Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö edistää tämän alan 
tutkimusta. 

Pohjois-Pohjanmaa on hirsirakentamisen edelläkävijä hirsitalotehtaiden tuottamien pientalojen ja 
Pudasjärven esimerkin pohjalta massiivihirrestä toteutettujen julkisten rakennusten osalta. 
Puukerrostalotuotanto on vielä vähäistä. Puukerrostaloja rakennetaan tällä hetkellä 2–5 prosenttia 
kerrostalorakentamisen kokonaismäärästä.  

Rakentamista tukevaa tutkimusta ja koulutusta tehdään Oulun yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, 
mutta puurakentaminen ei ole erityisenä painoalana. Alan osaajia tarvitaan kaikissa puurakentamisen ja 
puutuotealan tehtävissä. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Lisätään puurakentamista ja puupohjaisten tuotteiden tuotantoa ja käyttöä 

a. Kuntia kannustetaan käyttämään puuta rakentamisessa ja edistämään kaavoituksella puun 
käyttöä rakentamisessa 

 Edistetään puurakentamisen kirjaamista aina yhdeksi vaihtoehdoksi 
kuntastrategioihin ja kaavamääräyksiin 

 Lisätään kunnissa tietoa puurakentamisen eduista  

 Vauhditetaan puukerrostalorakentamista  

 Vaikutetaan rakennusmääräyksiin mm. paloturvallisuus. 

b. Kehitetään puutuotealan yritystoimintaa 

 Edistetään puutuotteita valmistavien, puun jalostusarvoa nostavien ja alan 
työllisyyttä lisäävien yritysten kehittymistä ja investointeja 

 Edistetään mekaanisen puun jatkojalostuksen lisäämistä, myös maakunnallisen 
mittakaavan tuotteen esimerkiksi CLT osalta 

 Edistetään resurssien kohdentamista tutkimukseen, tuotekehitykseen ja 
kehityshankkeisiin, joilla luodaan uusia työpaikkoja uusien puunjalosteiden sekä 
käyttökohteiden synnyttämiseksi 

c. Viestitään puupohjaisten tuotteiden eduista 

 Lisätään tietoa uusien biotuotetehtaiden kyvystä jalostaa puuta eri tavoin erilaisiksi 
tuotteiksi  

 Hyödynnetään tietoa puun terveysvaikutuksista puurakentamisessa, 
tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa ja viestinnässä 

d. Lisätään puun käyttöön liittyvää osaamista ja tutkimusta 

 Edistetään puurakennustekniikan tutkimusta ja koulutuksen käynnistämistä 
alueella kaikilla koulutusasteilla 

 Lisätään puun käyttöön liittyvää tutkimusta ja osaamista yleisesti ja päättäjien 
tietoisuutta puun käytöstä rakentamisessa 

 Tiivistetään oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä ja lisätään alan 
oppisopimuskoulutusta  
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2. Monipuolistetaan kuitupuun käyttöä 

a. Edistetään kuitupuun käyttöä pitkäikäisiin tuotteisiin, joilla voidaan korvata fossiilisista 
raaka-aineista tuotettuja muoveja ja puuvillaa 

3. Edistetään perinne- ja korjausrakentamista 

a. Edistetään vanhan puurakentamisen ja puutuotteiden tuntemusta sekä näihin liittyvien 
taitojen hyödyntämistä  

Vastuutoimijoita: rakentamisen ja puualan yritykset, oppilaitokset, Metsäkeskus, kunnat, Oulun yliopisto, 
VTT, ELY-keskus, Northern Forest & Wood ry 

Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.6 Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut 

Tilannekuva 

Matkailun vetovoimatekijöitä ovat puhtaat metsät, vesistöt ja ilma. Näistä avaintekijöistä kerrotaan 
matkailun markkinoinnissa ja ne ovat osa luontomatkailuliiketoiminnan ja sote-alan palveluja. Ilmasto- ja 
ympäristösyistä matkailijat haluavat matkailla enemmän kotimaassa.  

Luontomatkailu ja luontopalvelut perustuvat pääosin kansallispuistojen ja olemassa olevien luontoreittien 
käyttöön. Asukkaat haluavat liikkua lähimetsissä, jolloin reittejä tarvitaan lisää. Luontokohteiden ja -reittien 
käytön kestävyyttä ja palveluja on tarve parantaa.  

Maakunnan eteläosassa ei ole valtion maita matkailupalvelujen järjestämiseen. Yhteiskunnalta ja 
matkailualanyrityksiltä odotetaan kasvukeskusten lähellä reittejä ja palveluja, joiden avulla kansalaiset 
pääsevät helposti luontoon. Talousmetsissä metsänhoidon ja muun käytön tarpeet on sovitettava yhteen.  

Metsien monipuolinen hyödyntäminen, luonnontuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja tarjonta 
kiinnostavat metsänomistajia ja toimijoita. Osana metsätalouden liiketoimintaa metsänomistajia kiinnostaa 
mm.  pihkan, kuusenkerkän tai koivunlehden kerääminen, pakurin kasvatus ja leikkohavujen tuotanto. 
Perinteisesti maakunnassa on kerätty jäkälää. Vasta osa metsänomistajista tuntee mahdollisuuden 
rekisteröidä metsänsä luomukeruualueeksi. 

Suomalaisilla luonnontuotteilla on kasvavaa kysyntää, koska ne tunnetaan puhtaina, terveellisinä ja 
uusiutuvina. Keruualueiden ja tuotteiden luomurekisteröinti mahdollistaa luomutuotannon. 
Luonnontuotealalta puuttuvat vielä kehittyneet raaka-aineiden hankintaketjut ja riittävä määrä 
luomukeruualueita. Toimiala pyrkii kasvamaan ja uusia yrityksiä perustetaan. Raaka-aineen saannin 
turvaamiseksi tarvitaan viestintää metsänomistajille tuotantomahdollisuuksista sekä ansaintamalleista.  
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Metsänomistajat voivat etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ekosysteemipalveluista. Näitä ovat 
esimerkiksi luonnontuotteiden tuottaminen, monimuotoisuuden ylläpito, hiilensidonta, maisema- ja 
virkistyspalvelut, metsästys- ja kalastuspalvelut sekä terveyteen ja paikalliseen kulttuuriin liittyvät palvelut.  
Palveluiden tuottamisessa, markkinoinnissa ja rahoituksessa tarvitaan uusia toimintamalleja. Metsien 
paikkatietoa voidaan käyttää uusien sähköisten palveluiden suunnittelussa. Metsäluonnon muut tuotteet, 
puukorjuun yhteydessä tai erikseen kerättävät raaka-aineet voivat tarjota uusissa yhteyksissä yllättäviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Luonnontuotealan yritykset hakevat kasvumahdollisuuksia kehittämällä toimintaa ja tuotteita. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt matkailun majoitustoiminnan ja ohjelmapalvelujen toimialaryhmien 
yrityksille vuosina 2015–2019 kehittämisavustuksia yhteensä 8,94 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 
27,8 miljoonan euron kokonaispanostusta.  

Maakunnan poronhoitoalueella poronhoito on merkittävä metsiä hyödyntävä elinkeino. Poronhoidon ja 
metsätalouden harjoittamisen yhteensovittamisessa paliskunnat ja Metsähallitus tekevät säännöllistä 
yhteistyötä. Poro ja poronhoito talousmetsissä -oppaaseen on koottu tietoa, miten poronhoidon tarpeet 
otetaan huomioon talousmetsien käsittelyssä. Luonnonvarakeskus on selvittänyt Pohjois-Pohjanmaalla 
käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden palauttamista uudelleen porojen laidunalueeksi.  

Metsästys tuottaa välittöminä ja välillisinä veroina ja työpaikkoina Suomessa useiden satojen miljoonien 
eurojen rahavirrat. Tämä muodostuu metsästäjien varustehankinnoista, polttoaineista, majoituspalveluista, 
metsästysluvista, metsästysvuokrista, riistaruokinnasta, koirista yms. Merkittävän riistaeläimen, hirven, 
metsästysmäärät ovat vaihdelleet 2017–2019 vuosittain 6000–8500 hirven välillä. Metsästyksellä on myös 
suuri virkistysarvo. Suomen riistakeskuksen Oulun alueella on noin 42 000 metsästäjää. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö 

1. Laajennetaan luontomatkailuun, luonnontuotteisiin ja muuhun metsänkäyttöön liittyvää 
metsänomistajien tulonmuodostusta 

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

 kohteiden ja matkailupalveluiden tuotteistamisen, markkinoinnin, yhteistyön ja 
hallinnoinnin edistäminen ja organisointi  

 hyvien käytäntöjen ja toimintamallien hakeminen esim. Metsähallituksen 
toiminnasta  

 matkailuyhteismetsän mahdollisuuden selvittäminen 

 matkailusopimukset matkailuyritysten kanssa 

 maa-alueiden vuokraus erilaisiin toimintoihin: luonnontuoteluvat, 
matkailusopimukset, joulukuusiluvat, lähi- ja kaukomaiseman säilyttämiseen 
liittyvät sopimukset 

 ekosysteemipalveluiden osa-alueiden tunnistaminen ja mahdollisuuksien kartoitus 

b. Alueelliset toimenpiteet liittyen metsien hyödyntämiseen hiilimarkkinoilla 
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 selvitetään hiilimarkkinoiden käytettävissä olevia hyödyntämismahdollisuuksia 
maakunnallisista lähtökohdista  

 hyödynnetään valtakunnallisesti tuotettua alueellista ja kuviokohtaista tietoa hiilen 
sitoutumisesta metsiin  

 seurataan mahdollisuuksia rekisteröidä metsät hiilinieluiksi, hiilinielujen 
laskentamenetelmien kehittämistä ja standardointia sekä sertifiointia ja yhteisten 
sääntöjen muodostamista  

2. Hyödynnetään kansallispuistoja ja muita metsäkohteita matkailu- ja virkistyskäytössä 

a. Aktivoidaan kuntia ja kohteiden omistajia viemään kaikki matkailu- ja virkistyskäyttöön 
soveltuvat metsäkohteet Retkikartta.fi -palveluun ja tiedotetaan palvelusta käyttäjille 

b. Lisätään tietoa erilaisten metsäkohteiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja 
toimintamalleista 

 yrityksille tietoa metsäympäristöjen erilaisista käyttömahdollisuuksista, mukaan 
lukien henkinen rentoutuminen, metsästys ja elämykset 

 aktivoidaan kaupunkialueiden luontokohteiden ja viheryhteyksien hyödyntämistä 
matkailussa   

 edistetään lähi- ja kaukomaisemien turvaamista maankäyttösopimuksilla 
matkailualueiden lähistöllä  

 hyödynnetään välityssopimusmallia metsäkohteiden löytymiseksi 
kansallispuistojen ja matkailualueiden lähistöillä 

 vaikutetaan reitistöjen kunnossapitoon ja korjausvelan purkamiseen sekä 
luontokohteiden ennallistamiseen virkistyskäyttöön 

3. Edistetään metsäkohteiden kestävää hyödyntämistä luontomatkailussa 

a. Ohjataan viestinällä ja yhteistyöllä matkailijoita vähemmän käytetyille alueille 

b. Edistetään kuntien ja maanomistajien yhteistyötä metsäalueiden ja reittien virkistyskäytön 
suunnittelussa ja sopimusten laatimisessa 

c. Kartoitetaan ekosysteemipalveluja ja tarkastellaan niiden välisiä synergioita ja ristiriitoja 
(metsätalous - poronhoito - virkistyskäyttö ja monimuotoisuus) 

Luonnontuotteet 

4. Monipuolistetaan metsien luonnontuotteiden ja palvelujen käyttöä 

a. Metsien käsittelyä, metsäsuunnittelua ja neuvontaa kehitetään ottamaan huomioon eri 
luonnontuotteiden keruu ja puoliviljely sekä luonnontuotteiden tuottaminen osana 
monitavoitteista metsätaloutta 

5. Kehitetään metsää hyödyntävien luonnontuotealan yritysten toimintaa 

a. Rakennetaan yhteistyötä alalla toimivien yrittäjien kesken sekä eri toimialojen toimijoiden 
kanssa. Yhteistyöllä kehitetään toimintaprosesseja, ideoidaan uusia yritysmahdollisuuksia 
ja tuetaan uusien yritysten aloittamista esimerkiksi virtuaalista yrityshautomoa 
kokeilemalla 

b. Selvitetään jokamiehenoikeuksien ja yritystoiminnan yhteensovittamisen ongelmia ja 
ratkaisuja 

6. Parannetaan luonnontuotteiden saatavuutta 

https://www.retkikartta.fi/
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a. Kehitetään luonnontuotteiden saatavuutta hyödyntämällä Kerääjärekisteriä, tunnistamalla 
keruualueita ja edistämällä luomukeruualueiden sertifiointia. Keruutuotteille kehitetään 
toimivia kuljetusverkostoja hyödyntämällä olemassa olevaa logistiikkaa. Kehitetään 
luonnontuotteiden käsittelyä esimerkiksi keruulaitteita, jälkikäsittelylaitteita ja haetaan 
tietoa ulkomailta 

Vastuutoimijoita: matkailu-, luonnontuote- ja metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, kunnat, 4H-
yhdistykset, ProAgria, oppilaitokset, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuslaitos, Metsähallitus, 
Metsäkeskus, MTK, ELY-keskus, yrityskehittäjät, Leader-ryhmät 

Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.7 Metsätieto ja alustatalous 

Tilannekuva 

Metsäkeskus tuottaa metsävaratietoa maakunnan yksityismetsistä. Uutta inventointitietoa valmistuu 
kuuden vuoden välein. Jatkuvasti päivitetään puuston kasvu-  ja toimenpidetietoja. Tiedot ovat 
metsänomistajien ja metsätoimijoiden käytettävissä Metsään.fi-palvelun avulla.  

Avointa metsätietoa ja muuta metsäalalla tarpeellista tietoa on saatavilla karttapalveluina, 
tiedostopaketteina ja rajapintoina ilman kiinteistö- ja metsänomistajatietoja. Tiedon hyödyntämiseen 
yritykset voivat rakentaa omia järjestelmiä sekä kaupallisia sovelluksia. Metsäalan toimijat ovat 
rakentaneet toimintaansa tukevia paikkatieto- ja asiointijärjestelmiä, joissa hyödynnetään yksityismetsien 
metsävaratietoa.  

Metsien käsittelyn suunnitteluun ja seurantaan sekä sähköiseen asiointiin on alettu rakentaa tekoälyä 
hyödyntäviä ratkaisuja ja tietotuotteita. Näiden tuottamisessa Oulun yliopistolla, maakunnan 
ammattikorkeakouluilla ja ICT yrityksillä voisi olla jatkossa suurempi rooli. 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

1. Lisätään ja monipuolistetaan metsä- ja luontotietojen hyödyntämistä 

a. Yksityismetsien metsä- ja luontotietojen ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja 
yhdistettävyyttä parannetaan 

b. Metsä- ja luontotiedon hyödyntämisessä tarvittavia työkaluja ja palveluja kehitetään 

c. Metsä- ja luontotiedon käsittelyssä tarvittavaa osaamista lisätään 

Toteutus 

Vastuutoimijoita: Metsäkeskus, metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, Oulun 
yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuslaitos, ICT-palvelujen 
kehittäjät ja tuottajat  

https://www.keraaja.fi/
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Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.8 Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä 

Tilannekuva 

Metsäalalla toimijoiden keskinäistä viestintää ja metsänomistajaviestintää tehdään pääosin verkossa. 
Suurilla toimijoilla ja julkisyhteisöillä on viestinnän ammattilaisia ja viestinnässä käytetään monipuolisesti 
viestintäkanavia. Pienten yritysten viestintä keskittyy asiakasviestintään. Sosiaalisen median käyttö on 
lisännyt viestinnän vuorovaikutteisuutta. 

Maakuntamediassa käsitellään pääosin puunjalostuksen näkymiä, puukauppatilannetta tai metsätalouden 
ympäristövaikutuksia. Paikallismediassa on uutisia paikallisista metsätapahtumista ja esitetään asukkaita 
koskevia näkökulmia. Metsäalaa esitellään suurelle yleisölle metsäalan tapahtumissa. 

Yksi PEFC-sertifikaatin kriteeri on Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittyminen. 
Maakunnassa järjestetään lapsille ja nuorille metsäaiheisia tapahtumia ja tuotetaan niihin materiaalia 
yhdessä oppilaitosten sekä nuoriso- ja luontojärjestöjen kanssa. Yhteistyötä koordinoidaan vuosittain 
päivitettävällä toimenpideohjelmalla.  

Metsäalalla toimii säännöllisesti kokoontuvia verkostoja ja virallisia yhteistyöelimiä mm. alueellinen 
metsäneuvosto ja ELY-keskuksen vesienhoidon sekä ELY-keskuksen liikenteen metsätoimijoiden ryhmät. 
Metsäalan edustajia on mukana laaja-alaisemmissa verkostoissa kuten neuvottelukunnissa ja maakunnan 
yhteistyöryhmässä. 

Tavoite ja toimenpiteet 

1. Lisätään metsäalan näkyvyyttä ja nostetaan esille eri näkökulmia metsäalan kokonaiskestävyyden 
rakentamisesta 

a. Parannetaan metsäalan viestinnän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteistyöllä 

b. perustetaan metsätoimijoiden viestintäryhmä 

c. suunnitellaan ja toteutetaan viestintää yhdessä kumppaneiden ja viestinnän kohderyhmien 
kanssa 

d. käytetään monipuolisesti erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavia 

e. hyödynnetään DigiAMOa viestinnässä 

f. Tuotetaan ja jaetaan lapsille ja nuorille tietoa ja kokemuksia metsistä  

g. metsäala osallistuu yhdessä Pohjois-Suomen OPI-päiville 

h. tiedotetaan lapsille ja nuorille suunnatusta metsäalan toiminnasta yhdestä paikasta 
esimerkiksi karttapalvelun avulla 

i. käynnistetään yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kanssa 
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j. Seurataan kaavoitusten etenemistä ja järjestetään keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 
metsäsektorin, maankäytön suunnittelijoiden ja kuntien edustajille sekä metsänomistajille 
kaavoituksen tavoitteista, keinoista ja vaikutuksista 

 

Vastuutoimijoita: Metsäkeskus, metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, 
maakuntaliitto/nuorisovaltuusto, nuorisojärjestöt, oppilaitokset 

Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtainen ja yhteinen viestintä ja siihen liittyvät kehittämishankkeet 

4.9 Osaaminen ja koulutus  

Tilannekuva 

Metsä- ja puualan yritykset viestivät työvoimapulasta. Ulkomaalaisia työntekijöitä on rekrytoitu jonkin 
verran. Alan työvoimatilanteen tulevaisuudesta ei ole tehty maakunnassa selvityksiä.  

Metsä- ja puutalouden koulutusta maakunnassa tarjoavat ammattioppilaitokset. Ammatillisessa 
koulutuksessa on tavoitteena lisätä opiskelijoiden työssäoppimista yrityksissä. Haasteena on ohjauksen ja 
kaluston käytön resursointi.  

Oulun ammattikorkeakoulussa metsä- ja puualan aiheet liittyvät agrologikoulutukseen sekä rakentamisen 
ja energia-alan koulutukseen.  

Työelämässä olevien työntekijöiden ammatillisesta koulutuksesta vastaavat useimmiten työnantajat. 
Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus tarjoavat koulutusta säädösmuutoksista ja valtakunnallisista 
ohjeistuksista tai toimintamalleista sekä työntekijöille että metsänomistajille. Metsänomistajille koulutuksia 
tarjoavat myös muut metsätoimijat. Yhä useammin koulutus järjestetään etäyhteyksillä. 

Pohjois-Pohjanmaalla metsä- ja puutalouteen liittyvää tutkimusta on keskittynyt Oulun yliopiston 
kampusalueelle, johon ovat sijoittuneet Luonnonvarakeskus ja SYKE sekä lähialueella VTT. Oulun 
ammattikorkeakoulu on siirtymässä 2020 alkaen yliopistokampukselle, mikä vahvistaa 
luonnonvaratutkimuksen ja -koulutuksen verkostoa.   

Tutkimuksen, kehittämistoiminnan ja muun kuin tutkintoihin johtavan koulutuksen rahoitus perustuu 
merkittävältä osin hankerahoitukseen.  

Tavoitteet ja toimenpiteet  

1. Lisätään metsäalan koulutukseen hakeutumista sekä osaavan työvoiman hakeutumista metsäalalle 
ja alueelle 
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a. Toimenpiteet, joilla rakennetaan metsäalan imagoa merkittävänä ja monipuolisena 
toimialana sekä vastuullisena ja hyvänä työllistäjänä, tavoitetaan viestillä nuoret ja 
ammattia vaihtavat aikuiset ja varmistetaan joustava hakeutuminen ja osallistuminen 
koulutukseen sekä tuetaan koulutettujen ammattilaisten ja työnantajien kohtaamista 

2. Turvataan metsäalan koulutuksen resurssit ja kehitetään koulutuksen toteutusta 

a. Toimenpiteet, joilla vaikutetaan siihen, että maakunnassa voidaan tuottaa metsäalan 
koulutusta ammattitaitoisen opetushenkilöstön voimin, hyvällä harjoittelukalustolla 
yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa 

b. Toimenpiteet, joilla kehitetään alan oppilaitosten ja metsäalan toimijoiden käytännön 
yhteistyötä koulutuksen toteuttamisessa ja koulutusta koskevassa tiedonvaihdossa 

3. Lisätään työelämässä toimivien osaamista, osaamisalueita ja kehitettäviä toimintatapoja 
kehittämisteemojen tarpeiden mukaan. 

Toteutus 

Vastuutoimijoita: oppilaitokset, metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, 
Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuslaitos, Metsäkeskus, metsäneuvosto 

Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

4.10  Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen 

Tilannekuva - Alueen näkökulma metsäalan kansainvälisyyteen 

Kansainvälinen metsäpolitiikka ohjaa metsäalaa yhteisillä säädöksillä ja sopimuksilla. Ilmastotavoitteiden, 
bio- ja kiertotalouden tavoitteiden sekä ympäristön suojelun tason määrittelyjen käytännöt on kirjattu 
metsänhoidon suosituksiin ja alan toiminnan tavoitteisiin. EU:n rahoituskanavista voidaan myös alueilta 
hakea rahoitusta kehittämishankkeisiin. Rahoitusta haetaan kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden 
kanssa. Kansainvälisiin verkostoihin osallistuminen on tärkeää kumppaneiden löytämiseksi. Metsäalan 
verkostoissa toimivat jo nyt Metsähallitus, tutkimuslaitokset ja oppilaitokset.  

Globaali kaupankäynti edellyttää, että yritykset hankkivat erilaisia sertifikaatteja. Ulkomaista työvoimaa 
tarvitaan metsä- ja luonnontuotealalla, joten työvoiman liikkuvuutta säätelevät sopimukset vaikuttavat 
toimialoihin. 

Tavoite ja toimenpiteet  

1. Kansainvälisillä yhteistyöhankkeilla hankitaan resursseja ja kontakteja metsäalan kehittämiseen. 

a. Alueelta rakennetaan kansainvälisiä hankekontakteja ja osallistutaan rahoitushakuihin 
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Toteutus  

Vastuutoimijoita: metsäalan yritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, 
Metsäkeskus, Oulun yliopisto, Oamk, metsäneuvosto 

Toteutustapoja: yritykset osana omaa toimintaansa, organisaatioiden omien prosessien kehittäminen, 
yrityskohtaiset ja yhteiset kehittämishankkeet, yrityskohtainen ja yhteinen viestintä 

5 Ohjelman toimeenpano ja seuranta 

Metsäohjelmaa toteutetaan yhdessä. Metsäkeskus huolehtii siitä, että metsäohjelman toteuttajat saavat 
tietoa ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Yhdessä käydään keskusteluja toimenpiteiden 
käynnistämisestä toteuttajien kanssa. Toteuttajat tekevät työtä omilla varoillaan sekä ulkopuolista 
rahoitusta hankkimalla.  

Metsäneuvosto voi laatia kannanottoja tai tehdä muita toimenpiteitä ohjelman toteutumiseksi. 
Metsätalous-, Ympäristö - ja Muu metsien käyttö -ryhmät tekevät metsäneuvostolle esityksiä vuosittain 
käynnistettävistä toimenpiteistä. 

Ohjelma sopeutuu seurannassa havaittuihin toimintaympäristön muutoksiin. Metsäneuvosto arvioi 
metsäohjelman toteutumista ja vaikutuksia ohjelmassa kerrottujen mittareiden avulla. Uusia toimenpiteitä 
voidaan käynnistää joustavasti metsäneuvoston, alueen metsänomistajien ja alan toimijoiden yhdessä 
tarpeelliseksi katsomalla tavalla.  

Metsäkeskus tuottaa metsäneuvostolle seurantatietoa mittareista ja raportoi tuloksista maa- ja 
metsätalousministeriölle. 

6  Ohjelman vaikutukset  

Metsäohjelman vaikutusten arviointi on valmisteltu arviointiryhmässä. Työhön osallistui yksitoista henkilöä 
eri organisaatioista. Kokonaisuudessaan ohjelman taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset arvioitiin hyvin 
myönteisiksi. Ekologiset vaikutukset ja kulttuuriset vaikutukset arvioitiin myönteisiksi.  

Talouden näkökulmasta ohjelma vaikuttaa hyvin myönteisesti aluetalouteen, kun metsä- ja vientitulot sekä 
työpaikat lisääntyvät. Ohjelma lisää kotimaisen, uusiutuvan, kierrätettävä ja ilmastoystävällinen puun 
käyttöä erilaisissa kohteissa. Tämä vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttötarvetta. Ohjelman 
toimenpiteet sovittavat yhteen puuhun perustuvien elinkeinojen, matkailun, luonnontuotealan, 
virkistyspalvelujen ja myös jokamiehenoikeuksien käytön tarpeita. Toimenpiteet lisäävät metsätalouden 
harjoittamisen hyväksyttävyyttä, mikä edistää alan tuotteiden kysyntää. Toimenpiteillä haetaan säästöjä 
uusilla toimintamalleilla ja käyttämällä resursseja tehokkaasti. 

https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat-2021-2025
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Ohjelman toimenpiteillä kehitetään kestävää metsien käyttöä taloudellisia tavoitteita unohtamatta. Häiriöt 
metsäluonnon monimuotoisuuteen lisääntyvät, kun metsien käsittelypinta-alat kasvavat aikaisemmasta. 
Vastapainona syntyy myönteisiä vaikutuksia. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, kun suoelinympäristöjä 
jätetään metsätaloustoimien ulkopuolelle ja ennallistetaan. Kasvua lisäävät toimet tukevat hiilensidontaa ja 
niillä on myönteisiä ilmastovaikutuksia. Luonnonhoito talousmetsissä turvaa monimuotoisuutta, kun 
lahopuun määrä ja sekapuusto lisääntyvät. METSO- ja HELMI-ohjelmien toimenpiteillä turvataan 
monimuotoisuutta. Vesistövaikutuksia vähennetään uusilla turvemetsien käsittelymenetelmillä. 
Ilmastovaikutukset ovat positiivisia, kun puuston kasvu ja metsiin ja puutuotteisiin sitoutuvan hiilen määrä 
lisääntyy.  

Ohjelman sosiaaliset vaikutukset ovat hyvin myönteisiä. Toimenpiteillä turvataan ja lisätään työpaikkoja 
metsätaloudessa ja muissa maaseutuelinkeinoissa ja siten parannetaan toimeentuloa. Tässä 
metsänomistajilla, koneyrittäjillä ja muilla metsään tukeutuvilla yrityksillä on keskeinen rooli. Tämä tukee 
laajasti maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Ohjelma tukee myös alueen asukkaiden tasavertaisia 
mahdollisuuksia hyötyä metsäluonnosta erilaisten harrastusten kautta. Kehitystyö ja koulutus lisäävät 
alueella osaamista ja uusia toimintoja. 

Ohjelmalla on myönteisiä kulttuurisia vaikutuksia. Metsien monipuolinen käyttö on suomalaisen 
metsäkulttuurin ydintä. Ohjelmassa tavoitellaan metsien käytön monipuolistamista ja erilaisten 
käyttömuotojen, kuten matkailu, porotalous, luonnontuotteet, hyvinvointi ja elämykset sekä 
metsätalouden yhteensovittamista. 

Arvioinnista laadittu muistio sekä raportti ”Metsämittariin tehdyt laskelmat arvioinnissa” sisältävät 
yksityiskohtaisempia arvioita ohjelman vaikutuksista. 
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6.1 Mittarit 

Teemat: Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito sekä Metsätiet ja metsin saavutettavuus 

Hakkuutapa hehtaaria/vuosi Toteutunut 2017–2019 Tavoite 

Avohakkuu 16 341 16 500 

Luontainen uudistaminen 4 033 4 500 

Ensiharvennus 21 826 30 000 

Harvennushakkuu 36 940 37 000 

Ylispuiden poisto 2 950 3 000 

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuu, 
kivennäismaa/turvemaa, 
yksityismetsät/valtio 

1 256 4 500 

Muut hakkuut 2 536  

Yhteensä 85 883 95 000 

Metsänviljely, ha/v Toteutettu 2017–2019 Tavoite 

Istutus 7 373 11 000 

Kylvö 4 448 6 000 

Yhteensä 11 821 17 000 
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Metsien lannoitus, ha/v Toteutettu 2017–2019 Tavoite 

Terveyslannoitus 2 486 6 500 

Kasvatuslannoitus 7496 10 000 

Yhteensä 9 982 16 500 

Metsätiet, km/v Toteutettu 2017–2019 Tavoite 

Metsäteiden rakennus 65 60 

Metsäteiden perusparannus 223 600 

Yhteensä 288 660 

Kemera-töiden seuranta työlajeittain Toteutettu 2017–2019 Tavoite 

Taimikon varhaishoit, ha/v 4 445 5 000 

Taimikonhoito, ha/v 10 435 12 500 

Nuoren metsän hoito, ha/v 5 648 7 500 

Yhteensä 20258 25 000 

Metsäteiden rakennus 29 40 

Metsäteiden perusparannus 238 400 

Suometsänhoito, ha/v 11797 11 000 

Metsän terveyslannoitus, ha/v 2816 4 000 

Joutoalueiden metsitys, valmisteilla, v. 
2021 alusta 

 350 
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Metsien lannoitus, ha/v Toteutettu 2017–2019 Tavoite 

Metsätilarakenne   Seuranta / Tavoite 

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

75,19 nouseva trendi 

Metsänomistajien keski-ikä, v 60  

Kuolinpesien metsäpinta-alaosuus (%) 
kaikista yksityismetsistä (5/2019) 

8,38 laskeva trendi 

Yhteismetsien pinta-ala, ha (5/2020) 167 238 nouseva trendi 
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Teema: Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus 

 Toteutettu 2016–2019 Tavoite 

Kemera- luonnonhoitohankkeet; 
elinympäristöjen ennallistamiset 

4 kpl ja 40 ha 5 kpl ja 50 ha 

Kemera- luonnonhoitohankkeet; 
vesienhoitohankkeet 

23 kpl, n. 9 200 ha 25 kpl 

Kulotukset 9 ha, 4 kpl 30 ha, 10 kpl 

Soiden ennallistaminen (Helmi-ohjelma)  2000 ha /vuosi  

Tarkastukset 
Yksityismetsät (suluissa Metsähallitus) 

Toteutunut 2016–2018 Tavoite  

Tarkastettujen luontokohteiden määrä 
ja pinta-ala 

28 kpl ja 24,3 ha (23 ha) 30 kpl ja 25 ha (30 kpl ja 25 ha) 

Luontokohteiden säilyminen hakkuissa Ennallaan tai lähes 
ennallaan 99 % (99 %)  

Erinomainen: 100 % (100 %) 

Säästöpuuston laatu hakkuissa Erinomainen tai hyvä 91 % 
(3,6 /4) 

Erinomainen: 100 % (100 %) 

Säästöpuuston määrä ja arvo hakkuissa  2,3 m³/ha, 14,4 (15) kpl/ha, 
42 €/ha   

3 m3/ha, 15 kpl/ha (15) 
50 €/ha 

Vesiensuojelun laatu puun korjuussa  Erinomainen tai hyvä 
99 % (100 %) 

Erinomainen: 100 % (100 %) 

Vesiensuojelun laatu 
maanmuokkauksessa P-P 

Erinomainen tai hyvä: 
94 % (100 %) 

Erinomainen: 100 % (100 %) 
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Teema: Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus 

Kuolleen puuston kokonaismäärä, (VMI), 
m3/ha 

4,9  6 ,0 

METSO-ohjelman toteuttamisen 
ympäristötukien ja luonnonsuojelulain 
keinoin  

  

Määräaikaiset ympäristötukisopimukset 
(2016–2019) 

2 113 ha 2 200 ha 

METSO-toteutus (määräaikainen ja 

pysyvä) (2008–2019)  

8292 ha (tarkistetaan) 116 ha -  maankohoamis-
rannikon kohteita  
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Teema: Ilmastokestävä metsätalous 

 2019 (VMI12)  

Puuston tilavuus, milj m3 263  

Puuston tilavuus, m3/ha 102  

Puuston kasvu, milj.m3/v 11,0  

Puuston poistuma, milj.m3/v 8,63  

Raakapuun kokonaiskäyttö milj.m3/v 
puutavarajeittain 

5,513  

Raakapuun käyttö metsäteollisuudessa 
milj.m3/v 

4,144  

Bioenergia 2 019  

Kiinteiden puupolttoaineiden 
energiakäyttö, 1000 m3 

1 270  

Metsähakkeen käyttö, 1000 m3/v ja 
GWh/v 

485/971  

Energiapuukertymä, 1000 m3/v 876  

Pientalojen polttopuun käyttö, 1000 
m3/v, 2016/2017 

655  
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Teema: Uudet puupohjaiset tuotteet 

Toimialan liikevaihto  Mahdollinen erillisselvitys 

 

Teema: Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut 

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden 
kävijämäärät, 2019 

355 900  

Toimialan liikevaihto  Mahdollinen erillisselvitys 

Metsäkanalintujen yhdistetty 
tiheysluku, riistakolmiot 

 nouseva trendi 

Sekapuustot (riistan elinympäristöt): 
Havu/lehtipuuston osuus alle 75 % 

369 000 ha VMI12 

415 000 ha VMI11 

nouseva trendi 

 

Teema: Osaaminen ja koulutus 

Metsäalan peruskoulutuksen uudet ja 
valmistuneet opiskelijat (2017) 

88 / 52  

Metsällisiin tapahtumiin osallistuneiden 
lasten ja nuorten määrä 
(metsäsertifiointi 2018) 

26 883  
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Metsänomistamisen kannattavuus  

Yksityismetsien puuntuotannon 
sijoitustuotto 2019 (%)  

1,85  
(5 vuoden keskiarvo 6,13) 

 

Bruttokantorahatulot, 2019, 1000 €  184 320  

Yksityismetsätalouden liiketulos, 2019, 
1000 € ja €/ha 

131 727, 70  
(5 v keskiarvo 65,2 €/ha)  

 

 

Metsäalan aluetalousvaikutukset 

Metsäsektorin työlliset (2017, hlöä) 
massa- ja paperiteollisuudessa 
puutuoteteollisuudessa 
metsätaloudessa 

6 234 
2 949 
1 035 
2 250 

 

Metsäsektorin tuotos (2017, milj. euroa) 
massa- ja paperiteollisuudessa 
puutuoteteollisuudessa 
metsätaloudessa 

1 852 
714 
800 
422 

 

Metsäsektorin arvonlisäys (2017, milj. 
euroa): 
massa- ja paperiteollisuudessa 
puutuoteteollisuudessa 
metsätaloudessa 

607 
 

138 
161 
308 
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