Alueelliset
metsäohjelmat
Suomessa
Keskipisteessä metsätalouden
kokonaiskestävyys ja metsäalan
elinkeinomahdollisuudet maakunnissa

Viestivät metsien käytön
mahdollisuuksista
Metsien taloudellinen merkitys on Suomessa
poikkeuksellisen suuri. Metsät työllistävät
suoraan 65 000 ihmistä ja tavaraviennistä
20 % on metsäteollisuuden tuotteita.
Yli 600 000 eli joka kymmenes suomalainen
omistaa metsää.

Suomen metsistä hakataan vuodessa
keskimäärin 70 % niiden kasvusta. Tämän
vuoksi puustoon sitoutuu hiiltä vuosi
vuodelta yhä enemmän. Se myös mahdol
listaa yhtäaikaisen metsien talouskäytön
ja luonnonhoidon.

Korostavat kestävyyttä
metsätalouden perustana
Alueellisten metsäohjelmien keskeisiä
tavoitteita:

•

Metsiä hoidetaan ja käytetään
monipuolisesti, kokonaiskestävästi
ja moniarvoisesti.

•

Metsien kestävän käytön kannat
tavuus, arvostus ja toimintaedellytykset paranevat.

•

Metsien kestävä käyttö on osa
ilmastoratkaisua.

Ohjaavat
metsäalan
kehittämistä
maakunnissa
Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025
ovat lakisääteisiä
maakunnallisia metsäsektorin
kehittämissuunnitelmia ja
työohjelmia. 14 ohjelmassa
kuvataan alueiden metsätoimialan
kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Valmistellaan avoimesti ja
osallistavasti
Laaja osallistuminen ohjelmien
valmisteluun ja hyväksyntään
varmistaa eri näkökulmat ohjelmien
tavoitteissa ja toimenpiteissä.

•

Alueellisten metsäohjelmien
valmistelun työryhmiin,
työpajoihin ja keskusteluihin
osallistui 600 henkilöä metsäalan
organisaatioista ja sidosryhmistä.

•

Palautetta kerättiin
verkkosivujen kautta.

•

Ohjelmaluonnoksista saatiin
250 lausuntoa.

•

Ohjelmat hyväksyttiin
monialaisissa maakunnallisissa
metsäneuvostoissa.

Edistävät vihreää kasvua
ja koronaelvytystä
Alueellisissa metsäohjelmissa on kuvattu
runsaasti toimenpiteitä, jotka tukevat metsiin
perustuvaa vihreää kasvua ja koronaelvytystä
maakunnissa. Vähähiiliseen talouteen
siirtymisessä suurimmat ilmastohyödyt
saavutetaan hoitamalla metsiä ja pitämällä ne
hyvässä kasvukunnossa sekä valmistamalla
laajasti erilaisia puupohjaisia tuotteita, jotka
korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita.
Vihreä kasvu edellyttää metsien säilymistä
terveinä ja kasvukykyisinä.

Metsillä on Suomessa suuri merkitys ihmisille.
Lähes jokainen hyödyntää metsiä jollakin
tavalla: myy puuta, kerää luonnonmarjoja,
ihailee maisemia tai harrastaa ulkoilua
rentoutuakseen. Koronakriisin aikaan
metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
ovat olleet tärkeitä. Suomalaisten ja erityisesti
kaupunkilaisten luontosuhde on vahvistunut.
Suomelle on tärkeää ylläpitää metsien
monikäyttömahdollisuudet ja samalla turvata
edellytykset metsiin perustuvalle
liiketoiminnalle.

Rakentavat
tulevaisuutta
osaamisen ja
innovaatioiden
kautta
Metsäohjelmien
toimenpiteet on
valmisteltu metsätalouden,
metsien muun
hyödyntämisen ja
ympäristön
näkökulmista.
Perinteisen
metsätalouden ja
puun käytön
rinnalle on kehitetty
paljon uusia metsän
tuotteita ja palveluja
ja uusia innovoidaan
koko ajan lisää.
Tavoitteena on, että esimerkiksi puu
rakentaminen lisääntyy ja puulla voidaan
korvata uusiutumattomia öljypohjaisia
tuotteita. Metsien monikäyttöä voidaan lisätä
uusilla matkailun, ulkoilun, elämysten ja
keräilyn tuotteilla ja palveluilla. Metsien
tulevaisuus näyttää monipuoliselta ja
valoisalta.

ha = metsämaan
pinta-ala
maakunnassa
henkeä kohden
€ = metsätalouden
liiketulos maa
kunnassa hehtaaria
kohden vuodessa

Lähde: Luke,
Metsätilastot
(stat.luke.fi/metsa)

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025
edistävät metsien hyödyntämistä
monipuolisesti ja kestävästi siten, että
paikalliset lähtökohdat, kehittämistarpeet
ja tavoitteet otetaan huomioon.
Ohjelmissa on käytännön toimenpiteitä siitä,
kuinka EU:n metsästrategia, kansallinen
metsäpolitiikka ja alueelliset tavoitteet
tuodaan käytäntöön.
Alueelliset metsäohjelmat toteuttavat EU:n
ja Suomen tavoitteita mm. luonnon moni
muotoisuuden lisäämisestä, ilmastonmuutok
sen hillinnästä ja maaseudun kehittämisestä.
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