
   

 
Vuoden aikana Rikare skog/Enemmän met-

sästä -projektissa on kehitetty ja toteutettu 

useita pilottihankkeita tukemaan sekä metsä-

alan yksittäisiä palveluita että metsäalan 

yleistä palvelukehitystä. Pilottien avulla ke-

rätään tietoa metsäpalvelumarkkinoista sekä 

uusien palveluiden kehitysmahdollisuuksista. 

Kokemukset Ruotsin ja Suomen hankealueilta 

lisäävät ymmärrystä kahdesta erilaisesta 

markkina-alueesta, metsänomistajista ja 

metsäpalvelutarjoajista.  Hankeen pilottien 

avulla tutkitaan ja kehitetään seuraavia pal-

veluita: 

 

Sovellus virkistymiseen 
Ruotsi 

Erityyppisillä teknisillä apuvälineillä voi olla 

keskeinen rooli metsän saavutettavuuden pa-

rantamisessa, mikä puolestaan voi alentaa ih-

misten kynnystä käydä metsässä. Useimmat 

ihmiset kantavat mukanaan älypuhelinta ja 

ovat tottuneet käyttämään sitä, joten älypuhe-

limelle voivat olla optimaalinen apuväline vir-

kistäytymiseen metsässä. 
 

Dronet 
Ruotsi 

Etämetsänomistajuus lisääntyy, mutta uusi 

tekniikka voi lyhentää välimatkaa metsään. 

Dronen avulla on mahdollista muun muassa 

seurata erilaisia metsätoimenpiteitä ja tuoda 

siten metsänomistaja lähemmäs metsäänsä ja 

tilattuja palveluita.  
 

 

 

 

Metsästä luonnontuotteeksi 
Ruotsi/Suomi 

Pilotin tavoitteena on kehittää molemmissa 

maissa luonnontuotealaa tarjoamalla tietoa 

luonnontuotteista sekä esittelemällä erilaisia 

tapoja kerätä ja käsitellä niitä. Tarkoituksena 

on siten edistää raaka-aineen saamista mark-

kinoille. 
 

Viestinnän sopeuttaminen 
Suomi 
Metsänomistajakunta muuttuu arvoiltaan ja 

tavoitteiltaan yhä erilaisemmaksi.  Pilotin ta-

voitteena on tarjota metsäpalveluyrittäjille tie-

toa siitä, miten yritysten markkinointiviestin-

tää tulisi kehittää siten, että metsänomistajien 

tarpeisiin osattaisiin vastata parhaalla mah-

dollisella tavalla. 

Kauppapaikka metsävuokraukselle 
Ruotsi 

Metsä virkistyspaikkana ja erilaisten ekosys-

teemipalvelujen tuottajana on saanut yhä 

enemmän huomiota viime vuosikymmenen ai-

kana. Tämä luo mahdollisuuksia markkinoida 

palveluita eri tavalla perinteisen puun käytön 

lisäksi. 

 

Luontoarvoja korostava metsän-

hoito 
Suomi 

Kysyntä erityyppisten luonnonarvojen suoje-

lemiseksi ja kehittämiseksi metsässä kasvaa. 

Tämä edellyttää syvällistä tietotaitoa metsän-

hoidosta ja paleluiden kehittämisestä. 
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Mentorointi 
Suomi 

Heikko metsätuntemus vaikeuttaa metsän-

omistajien päätöksentekoa ja palvelujen käyt-

töä. Mentorointi henkilökohtainen ja inhimil-

linen tapa kehittää metsätietoa ja vahvistaa 

päätöksentekoa.  

   

Metsäsuunnitelma CO2-budjetilla 
Ruotsi 

Metsän ilmastovaikutuksista on keskusteltu 

viime vuosina, ja kiinnostus kestävän kehityk-

sen edistämiseen on lisääntynyt. Yksi mahdol-

linen apuväline on metsäsuunnitelma, jonka 

perusteella metsänomistaja voi tehdä päätök-

siä metsäänsä ja miten se voi vaikuttaa myön-

teisesti ilmastoon. 

 

Metsäsuunnitelma 
Ruotsi 

Oman metsän tunteminen on tärkeä edellytys 

päätöksenteolle metsäasioissa. Suunnitelma 

sisältää tiedot metsävaroista, tulevaisuuden 

suunnitelmista, tavoitteista ja keinoista.  

Suunnitelman luominen voi siten tarjota tär-

keää tukea ja selkeän perustan tuleville pää-

töksille. 

 

Opintopiiri 
Suomi 
Perinteinen tiedon levittäminen ja kurssimuo-

toiset koulutukset eivät ole osoittautuneet par-

haiksi mahdollisiksi tavoittaa uusia ja koke-

mattomia metsänomistajille. Vuorovaikutus 

muiden metsänomistajien kanssa sekä toi-

miva oppimisympäristö edistävät oppimista 

erityisesti uusien metsänomistajien keskuu-

dessa.  

Etäopintopiiri 

Ruotsi 

Metsätieto on tärkeä perusta omaa metsä-

omaisuutta koskeville päätöksille - etenkin uu-

sille metsänomistajille. Suuri osa metsäkoulu-

tuksen vakiintuneista kanavista on suhteelli-

sen perinteisiä ja paikakan sidottuja. Digitaa-

linen oppimisalusta on potentiaalinen alusta 

tavoittaa laaja joukko metsänomistajia. 

 

Metsäneuvonnan kehittäminen 
Suomi 

Uudet vaatimukset, kiinnostuksen kohteet ja 

tavoitteet metsänomistajien keskuudessa 

asettavat vaatimuksia metsäneuvonnan kehit-

tämiselle. Suhteet, tietämys ja viestinnän väli-

neet ovat potentiaalisesti keskeisiä kehitettä-

essä tehokkaampia ja mukautettuja neuvon-

nan menetelmiä eri metsänomistajaryhmille. 
 

Tulokset ja toiminta 
Näiden kaikkien pilottien tulokset esitetään 

niiden valmistuttua. Pilottien kokemukset ja 

tiedot välitetään eri muodoissa, esim. we-

binaarien, videoiden ja kirjallisten julkaisujen 

muodossa, joten pidä silmällä projektin netti-

sivua ja sosiaalisen median kanaviamme. Ke-

vään 2021 aikana järjestetään pilottien tulok-

sia esittelevä päätöskonferenssi, johon kaikki 

kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistu-

maan.  
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