METSÄSUUNNITELMA
– oppimisopas metsänomistajuuteen
Metsänomistajakunta on muutoksessa. 1900lukuun verrattuna metsänomistajilla on vähemmän fyysistä ja taloudellista yhteyttä
metsäänsä. Usein heiltä myös puuttuu selkeä
tavoite metsänomistuksen ja metsätalouden
suhteen. Tämä tiedon puute ja epäselvät tavoitteet voivat johtaa metsien hoidon vähenemiseen ja siten taloudellisten arvojen ja muiden ekosysteemipalvelujen menettämiseen.
Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa tunnistettiin tarve kokonaisvaltaiselle suunnitelmalle tai strategialle, joka tukisi metsänomistajia heidän metsänomistuksessaan. Lisäksi
metsäneuvonta- ja/tai -hoitopalveluita tarjoavilla organisaatioilla ja yrityksillä on tarve uusille menetelmille ja työkaluille, jotta ne voivat
vastata uudenlaisten metsänomistajien tarpeisiin. Tällä hetkellä eniten käytetty työkalu on
tuttu metsänhoitosuunnitelma. Sitä on kuitenkin yleensä sovellettu enemmän puuntuotantoa ajatellen kuin metsänomistajan tavoitteisiin yleisesti, koska metsänomistajilta puuttuu usein selkeä, tarkasti määritelty tavoite.

Päämäärä
Tämän pilotin tarkoituksena oli luoda työkalu
ensimmäisessä työpaketissa tunnistettuihin
tarpeisiin. Metsänomistukseen keskittymällä
se voi täydentää tuttua metsänhoitosuunnitelmaa. Työkalu on nimeltään Metsäsuunnitelma
(Forest Plan), ja se on oppimisopas metsänomistajalle, jotta hän voisi saada lisää tietoa
metsästään, kirjata ylös tärkeimmät muuttujat
ja luoda selkeän tavoitteen metsälleen. Metsäsuunnitelma voi siten toimia metsänomistajan
päätöksenteon tukena metsänhoidossa.

Tulokset
Metsänomistajat testasivat Metsäsuunnitelmaa. Se esiteltiin myös Ruotsin metsäkeskuksen metsäneuvontapalveluille, jotta saataisiin
selville, voiko Metsäsuunnitelman kaltainen
työkalu olla hyödyllinen väline viestinnässä
sekä neuvonta- ja/tai oppimistoiminnoissa.
Tulokset osoittavat, että metsänomistajien
mielestä Metsäsuunnitelma on helppokäyttöinen ja he tunsivat itsevarmuutta metsänomistuksensa suhteen käytyään läpi Metsäsuunnitelman eri vaiheet. He myös tunsivat itsensä
varmemmiksi tilaamaan metsänhoitopalveluita metsäomaisuudelleen Metsäsuunnitelman vaiheiden suorittamisen jälkeen.
Metsänomistajien keskuudessa oli erilaisia
näkemyksiä siitä, kuinka kiinnostava Metsäsuunnitelma olisi metsäalan yritysten tarjoamana palvelutuotteena. Jotkut pitivät sitä
mielenkiintoisena, kun taas toiset eivät. Ruotsin metsäkeskuksen neuvontapalveluissa kiinnostus Metsäsuunnitelman käyttöön neuvonnan välineenä sekä viestintä- ja oppimistoiminnassa oli kuitenkin suurta.

Johtopäätökset
Pilotin tulokset osoittavat, että Metsäsuunnitelma on hyödyllinen työkalu sekä metsänomistajille että neuvonta-, viestintä- ja oppimistoiminnoissa.
Metsäsuunnitelmaa tulisi kuitenkin testata
useammilla ja erityyppisillä metsänomistajilla, jotta saataisiin selville, onko siitä hyötyä
myös muille kuin uusille metsänomistajille.
Yritysten tulisi myös testata Metsäsuunnitelmaa, jotta saataisiin enemmän tietoa siitä, miten sitä voidaan tarjota palveluna.
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