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1 Toteuttajan nimi 

Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue, yhteistyösopimuksella 

Maanmittauslaitoksen kanssa. 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Tiedostava metsätilan omistus, hankenumero 83907. 

3 Yhteenveto hankkeesta 

Tiedostava metsätilan omistus -hankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen 

käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa 

metsien hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä ja metsätalouden 

harjoittamisen kannattavuuden parantamisesta tilusjärjestelyillä viedään 

erityisesti niille metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan 

haastavilla alueilla. Toiseksi jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille 

yhteismetsään liittymisen mahdollisuuksista. Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä 

metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat 

tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, 

jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa. 

Hankkeessa etsittiin kymmenen kappaletta metsätilusrakenteeltaan hankalia 

alueita, joiden maanomistajille tiedotettiin mahdollisuudesta tilusjärjestelyn 

käynnistämiseen. Alueilla pidettiin tiedotustilaisuus tilusjärjestelyselvityksen 

mahdollisuudesta. Tilusjärjestelyselvitystä hakeneilla alueilla jatkotyöt siirtyvät 

Maanmittauslaitoksen vastuulle.  

Hankkeeseen valittiin mukaan myös kymmenen laajentumishaluista yhteismetsää. 

Näiden kanssa etsittiin keinoja löytää metsänomistajia, jotka olisivat halukkaita 

liittymään yhteismetsään. Maanomistajille pidettiin tiedotustilaisuudet ja asiasta 

tiedotettiin myös kirjeitse. Liittymisprosessien edetessä oltiin tukena sekä 

maanomistajille että yhteismetsille. 
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Kuvateksti Käytettävyys metsätalouteen: Maanmittauslaitoksen Mekira-ohjelmalla tehty 

analyysi Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta tilojen pirstoutumisen vaikutuksesta 

metsätalouskäyttöön. 

 

Tietoa metsätilarakenteen parantamismahdollisuuksista levitettiin myös 

lehtiartikkeleilla, osallistumalla messuihin ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä 

esittelemällä hankkeen aihepiiriä muille toimijoille ja metsänomistajille 

webinaareissa ja Facebookissa. 
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Keväällä 2020 alkaneet korona-epidemian aiheuttamat poikkeusolot muuttivat 

jonkin verran hankkeen toteutusta. Lähitilaisuuksia peruuntui ja siirtyi 

tulevaisuuteen pitkittäen hanketta, toisaalta osa toiminnasta siirtyi verkkoon.  

4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet  

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

- Hankkeen tarve perustuu jo päätettyihin sekä suunnitteilla oleviin raakapuun 

käyttöä lisääviin biotalouden investointeihin sekä tilannekuvaan, jonka mukaan 

metsätilojen jatkuva pirstoutuminen pienempiin yksiköihin sekä metsätilojen 

rakenteellinen muoto heikentävät edellytyksiä yrittäjämäisen ja aktiivisen 

metsätalouden harjoittamiseen ja edelleen puun markkinoille tuloa. Tilarakenteen 

parantamisen ja omistajien aktivoitumisen myötä pystytään vastaamaan 

teollisuuden puunkäytön ja energiapuun käytön lisääntyvään tarpeeseen. 

VMI11–VMI12 (2013–2017) mukaan Pohjois-Pohjanmaan metsien kehitys 

mahdollistaa jopa 2,3 miljoonan kuutiometrin vuotuiset lisähakkuut aikaisempaan 

verrattuna. Rannikolla, jonne kohdistuu mm. Stora Enson ja Oulun energian 

laitosten merkittävä puunhankinta, on tilusrakenne heikoin. Niin nykyiset kuin 

tulevatkin puunjalostustehtaat edellyttävät kustannustehokasta raaka-aineen 

hankintaa. Metsien täysimääräinen hoito ja hakkuiden toteuttaminen voisi tarjota 

lisää suoria työmahdollisuuksia välittömästi jopa 700 työntekijälle puunkorjuussa 

ja metsänhoitotöissä. 

Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelmaan on kirjattu strategisena painopisteenä 

Biotalous ja puhtaat ratkaisu ja siellä kärkihankkeena Puu liikkeelle ja uusia 

tuotteita metsästä. Metsätilakokoa on tarkoitus kasvattaa tavoitteena 

yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä hoito. 

Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050: Metsä on keskeinen hyvinvoinnin 

lähde Suomen kansalle. Tämän hyvinvoinnin turvaamiseksi metsiin perustuvien 

liiketoimintojen toimintaympäristön kilpailukyvystä on huolehdittava ja metsien 

tulee olla aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä. 

Kansallinen metsästrategia 2025: Metsäalan tuottaman hyvinvoinnin kasvun 

turvaaminen edellyttää useita toimenpidekokonaisuuksia, joista yhtenä 

tärkeimmistä on edellytysten luominen yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden 

harjoittamiselle muun muassa verotusta kehittämällä ja tila- ja 

metsänomistusrakennetta parantamalla. 
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Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategiassa 2015–2020 todetaan, 

että tilakoon kasvattamiselle on tarvetta ja toimenpiteiden vaikuttavuus perustuu 

tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen ja kiinteistöjen käytön 

kautta maa- ja metsätalouden elinkeinojen kilpailukyvyn pysyvään parantumiseen. 

Tarpeen taustalla on kiinteistörakenteen kehityshistoria ja maankäytön olosuhteet. 

Tilusten kokoaminen suuremmiksi käyttöyksiköiksi tuottaa hyötyjä niin 

yhteiskunnan kuin maa- ja metsätalouden yritystoiminnan kannalta. Strategiassa 

todetaan käytettävinä toimenpiteinä sekä yhteismetsien perustaminen että 

metsätilusjärjestelyt. 

 

b. Hankkeen tavoitteet 

- Hankkeella vaikutetaan yritysmäisen ja aktiivisen metsänomistuksen 

mahdollistumiseen ja kehittymiseen niillä alueilla ja tiloilla, jotka tällä hetkellä 

kärsivät tilarakenteeseen liittyvistä ongelmista. 

1. Metsänomistajat tiedostavat metsäomaisuuden järjestelyt (kiinteistörakenteen 

parantamisen) mahdollisuudeksi parantaa metsätalouden harjoittamisen 

kannattavuutta. 

Mittari: Hankkeen aikana etenevät tilusjärjestely- ja yhteismetsäkokonaisuudet, 

liittymiset yhteismetsiin, tietoa saaneiden metsänomistajien määrä, tietoa 

saaneiden yhteismetsien määrä. Seuranta: projektipäällikön raportointi, lähteenä 

maanmittauslaitoksen järjestelmät, oma seuranta. 

Määrälliset tavoitteet:  

- metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu Maanmittauslaitokselta vähintään 5 kpl 

ja niistä on käynnistetty toimituksia vähintään 1 kpl hankekauden aikana. 

- yhteismetsien pinta-alan kasvu noin 1 500 ha. 

- omistusrakenteen muutoksen mahdollistamista hyödyistä tietoa saavien 

metsänomistajien määrä 1000. 

- laajenemismahdollisuuksista tietoa saavien yhteismetsien määrä 10. 

 

2. Metsätoimijat edistävät aktiivisesti metsätilarakenteen parantamista 

Mittari: Mukana olevien toimijoiden ja asiantuntijoiden määrä. Seuranta: 

projektipäällikön raportointi. 
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Määrälliset tavoitteet:  

- hankkeessa edistettävissä kohteissa mukana vähintään yksi toimija. 

3. Viestintä metsätilarakenteen parantamisesta Pohjois-Pohjanmaalla 

Mittari: Tilarakenteen parantamisen kokemuksista koottu materiaali ja sen 

jakaminen.  

Määrälliset tavoitteet:  

- tekstimuotoinen sähköinen julkaisu ja diamateriaali. 

- tiedotteet / artikkelit tilarakenteen parantamisen mahdollisuuksista Pohjois-

Pohjanmaalla 15 kpl. 

4.2 Toteutus 

a. Toimenpiteet 

Hanke aloitettiin ottamalla yhteyttä hankealueen etupäässä nuoriin äskettäin 

perustettuihin yhteismetsiin ja tarjoamalla niille mahdollisuutta tulla mukaan 

hankkeeseen tavoitteena uusien osakkaiden saaminen liittymällä yhteismetsään 

osuutta vastaan. Mukaan saatiin kymmenen yhteismetsää. Jokaisen yhteismetsän 

hoitokunnan kanssa pidettiin kokous, jossa tiedotettiin hankkeen toiminnasta ja 

suunniteltiin toimenpiteitä uusien osakkaiden saamiseksi kyseiselle yhteismetsälle. 

Seitsemän yhteismetsän kanssa pidettiin Avoimet Ovet -tyyppinen 

tiedotustilaisuus. Kahdelle yhteismetsälle kyseinen tilaisuus jouduttiin korvaamaan 

koronaepidemian vuoksi verkkotilaisuutena ja kirjetiedotuksena (Pyhä-Kalan ja 

Siikajokilaakson Ym.) sekä yhden kohdalla tilaisuus korvattiin pelkällä 

kirjetiedotuksella (Kiiminkien Ym.). 
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Kuvateksti Yhteismetsät: Hankkeessa mukana olevat kymmenen yhteismetsää. 

 

Hankkeessa mukana olevat kymmenen yhteismetsää ovat:  

1. Haapaveden yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala hieman alle 2000 hehtaaria. Liittyjiä neljässä 
vaiheessa vuosina 2020–2021, yhteensä noin 860 hehtaaria. Yksityisiä 
metsänomistajia, mukana yksi säätiö ja yksi pienehkö yhteismetsä. 
Neuvotteluissa oli mukana useita maanomistajia, jotka jäivät pois prosessin 
kuluessa. Hoitokunta oli hyvin aktiivinen koko hankkeen ajan hakien uusia 
osakkaita, mikä vaikutti ratkaisevasti hyvään menestykseen. Yhteismetsän 
maita sivuten on suunnitteilla useampia tuulivoimapuistoja. Viimeisimmissä 
liittymisissä tuulivoima huomioitiin tilanarvolaskelmissa. 

• Isona maanomistajana ja toimijana yhteismetsillä on mahdollisuus myös 
suojelualueiden perustamiseen mailleen. Koska hankkeen aikana 
yhteismetsän pinta-ala on noussut merkittävästi, ei vapaaehtoisenkaan 
suojelualueen perustaminen rasittaisi yhteismetsän taloutta liiallisesti. Näistä 
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lähtökohdista tutkittiin Haapaveden yhteismetsän kanssa mahdollisuutta 

perustaa ympäristötuki- tai suojelualue yhteismetsän maille. 

 

2. Kangasojan yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 609 ha, liittyjiä ei saatu hankkeen aikana. 
Yhteismetsä kytkeytyi myös alueelle viriteltyyn tilusjärjestelyalueeseen. 
Tilusjärjestelyselvityksen edetessä yhteismetsään liittymisiä saattaa vielä 
toteutua. 

 

3. Pudasjärven yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 1700 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä 
kiinnostuneita maanomistajia oli 10 kappaletta, joista kolme, yhteispinta-
alaltaan 80 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  

 

4. Pääkallon yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 727 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä 
kiinnostuneita maanomistajia oli viisi kappaletta, joista yksi, pinta-alaltaan 29 
hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  

 

5. Utajärven yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 700 ha. Liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia 
ilmaantui tiedotuksien jälkeen hyvin vähän, vain kaksi kappaletta. 
Kiinnostuksen vähyyteen vaikutti luultavasti paikkakunnalla viritellyt 
alustavat tuulivoimapuistohankkeet. Liittymisiä ei toteutunut hankkeen 
aikana. 

 

6. Siikajokilaakson yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 211 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä 
kiinnostuneita maanomistajia oli neljä kappaletta. Alustavia 
liittymisneuvotteluja on käyty yhden maanomistajan kanssa. Alueelle 
suunniteltu tuulivoimarakentaminen on vähentänyt kiinnostusta 
yhteismetsään. 

 

7. Pyhä-Kalan yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 545 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä 
kiinnostuneita maanomistajia oli kymmenen kappaletta, joista neljän kanssa 
käytiin jatkoneuvotteluja. Näistä vielä yksi jäi pois viime vaiheessa ja kolmen 
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maanomistajan kanssa liittymissopimukset allekirjoitettiin keväällä 2022. 
Nämä liittyjät kasvattivat yhteismetsän pinta-alaa n. 98 hehtaaria.  

 

8. Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 1900 ha. Alueella on toteutettu viime vuosien 
aikana aikaisempien hankkeiden toimesta sekä yhteismetsän 
muodostaminen että tilusjärjestely. Osittain tämän jatkuvan aktiivisuuden 
seurauksena saatiin heti hankkeen alussa toteutettua kuusi kappaletta 
liittymisiä, 180 hehtaaria. Tämän jälkeen kiinnostuneita maanomistajia on 
ollut kaksikymmentä kappaletta, joista seitsemän kanssa solmittiin 
liittymissopimus joulukuussa 2021, pinta-alaltaan 324 hehtaaria. Kolmen 
maanomistajan kanssa käydään edelleen neuvotteluja. 

• Yhteismetsän hoitokunta on ollut poikkeuksellisen aktiivinen hankkeen 
aikana neuvotellen ja pitäen yhteyttä maanomistajiin, mikä näkyy 
liittymistuloksissa. Liittyjissä on tavanomaisia yksityisiä metsänomistajia, 
kuolinpesiä ja yhteisalueita. 

• Prosessiin kytkeytyy myös alueelle viritelty tilusjärjestelyalue. 
Tilusjärjestelyselvityksen edetessä maanomistajiin päin suoritettu 
yhteydenpito on mahdollistanut myös yhteismetsäasian esilläpidon ja on 
siten helpottanut liittymisestä kiinnostuneiden löytämistä. 

• Prosessin aikana alueella on aloitettu tuulivoimapuiston laajentamisen 
suunnittelu, mikä on monimutkaistanut yhteismetsä- ja 
tilusjärjestelyhankkeita. 

 

9. Kiiminkien yhteismetsä: 

• Alkutilanteessa pinta-ala 930 ha. Koronapandemian ja yhteismetsän 
metsäsuunnitelman uudistamisen vuoksi yhteismetsän kanssa ei pidetty 
tiedotustilaisuutta. Tiedotus suoritettiin kirjekampanjalla ja osallistumalla 
Huttukylän metsäpäivään. Alustavasti neljä maanomistajaa oli kiinnostunut 
liittymisestä, mutta ne eivät johtaneet sopimuksen allekirjoittamiseen. 
Yhteismetsän toimihenkilöt vaihtuivat hankkeen aikana, mikä myös hidasti 
toimintaa. 

 

10. Suomen hiilinielu 

• Alkutilanteessa pinta-ala 266 ha. Pääosa yhteismetsän maa-alasta on 
Kainuussa, pienempi osa Taivalkoskella. Hankkeen aikana ei löydetty 
liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia. 
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Hankkeen tilusjärjestelyalueet:  

Tilusjärjestelyjen kohdealueet 10 kpl etsittiin Maanmittauslaitoksen Mekira-

paikkatietosovelluksen avulla. Jokaisella alueella pidettiin maanomistajille 

suunnattu tiedotustilaisuus.  

 

Kuvateksti Tilusjärjestelyalueet: Hankkeen kymmenen tilusjärjestelyaluetta. 

 

Tilusjärjestelyalueet: 

1. Sievin Kiimaneva 

• 102 maanomistajaa, 20 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 803 
ha, osa kokouksen osanottajista hyvin kriittisiä, osa myönteisiä, ei etene 
tilusjärjestelyselvitykseen. 

2. Kalajoen Marjaräme 

• 69 maanomistajaa, 11 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 702 
ha, myönteinen suhtautuminen, etenee selvitykseen. 
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3. Haapajärven Koposperä 

• 84 maanomistajaa, 4 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1099 
ha. Osanottajien määrä vähäinen tiedotustilaisuudessa kirkonkylällä, uutta 
tilaisuutta lähemmäksi aluetta kylälle harkittiin, ei ehditty toteuttaa 
hankkeen aikana. 

4. Nivalan Mustakorpi 

• 245 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1442 
ha, hyvin myönteistä suhtautumista, asian tarpeettomaksi omalta 
kohdaltakaan kokevat eivät vastustaneet, etenee selvitykseen. 

5. Oulaisten Lampinneva 

• 86 maanomistajaa, 8 mukana tiedotustilaisuudessa, 1103 ha, myönteinen 
vastaanotto, etenee selvitykseen. 

6. Vihannin Vilminko 

• 92 maanomistajaa, 15 mukana tiedotustilaisuudessa, 1277 ha, osin 
myönteinen vastaanotto. 

7. Haukiputaan Luukelanperä 

• 195 maanomistajaa, 39 mukana tiedotustilaisuudessa, 1880 ha, 
toimitushakemus jätetty.  

• Hakemus tilusjärjestelyselvityksestä jätetty jo edellisen hankkeen aikana, 
joten toimitushakemusta ei luettu tämän hankkeen tuloksiin. 

8. Yli-Iin Kangasoja 

• 113 maanomistajaa, 8 tiedotustilaisuudessa, 3978 ha (iso osa valtionmaata), 
etenee selvitykseen. 

9. Ylivieskan Hevosmaa 

• 181 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, 1891 ha, 
tilusjärjestelyn toimitushakemus jätetty. 

10.  Alavieskan Kivineva 

• 184 maanomistajaa, 25 mukana tiedotustilaisuudessa, 1000 ha, etenee 
selvitykseen. 

 

Hankesuunnitelmaan kuului tilusjärjestelyn tulosten esittely maanomistajille 

järjestämällä maastoretkeily vanhemmille, jo toteutuneille tilusjärjestelyalueille. 

Osanottajia ei kuitenkaan saatu tarpeeksi retkeilyjen järjestämiseksi, joten tulosten 

esittely päätettiin toteuttaa videomuotoisesti.  

Aihealuetta esittelevä video ”Ratkaisuja metsätilarakenteen ongelmiin” kuvattiin 

kesällä 2022 Haukiputaan Onkamoselässä toteutetulla tilusjärjestelyalueella. 

Videossa haluttiin erityisesti tuoda esiin tilusjärjestelyn mahdollistamia 

konkreettisia metsätalouden toimenpiteitä kuten metsätien rakentaminen, hakkuu- 

ja hoitotoimenpiteiden tehostuminen kuviokoon kasvaessa ja talousmetsien 
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luonnonhoidon mahdollistuminen. Video on katsottavissa Metsäkeskuksen 

Youtube-kanavalla. 

Hankkeessa toteutettiin tilusjärjestelyjen ja yhteismetsän hyötyjä esittelevä video. 

 

Metsäkeskuksen ajantasaista metsävaratietoa hyödynnettiin tilusjärjestelyjen 

kannattavuuden arvioinnissa kullakin alueella. Tiedot poimittiin Metsäkeskuksen 

asiantuntijoiden avulla Metsäkeskuksen tietokannasta. Tietojen perusteella voitiin 

laskea tilusjärjestelyn tuomat hyödyt ja kustannukset ja siten arvioida kannattaako 

tilusjärjestelyyn lähteä. Jatkossa voidaan käyttää Metsäkeskuksen tuottamaa 

avointa metsävaratietoa, mikä yksinkertaistaa pohjatietojen hankkimista. 

 

Metsätoimijoiden hyödyntäminen  

Hanke hyödynsi paikallisten metsätoimijoiden asiantuntemusta kaikissa 

toimenpiteissään. Erityisesti aiemmassa tilarakennehankkeessa (Pohjoisen 

metsätilat kasvuun -hanke) muodostettu asiantuntijaverkosto oli toiminnan 

keskiössä. Toimijoiden paikallistuntemus auttoi kohdistamaan kehittämistoimia 

juuri sinne, missä niitä eniten kaivattiin.  
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Kuvateksti Tj-laskelma: Ajantasaisen metsävaratiedon perusteella voitiin tehdä laskelma 

tilusjärjestelyn kannattavuudesta.  

 

Hankkeen aikana käytiin keskustelua myös jo olemassa olevaan yhteismetsään 

liittymisen eduista verrattuna uuden yhteismetsän perustamiseen. Tältä pohjalta 

tehtiin Excel-pohjainen laskuri uuden yhteismetsän muodostamisen 

kannattavuuden arvioimiseksi. 
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Kuvateksti Yhteismetsälaskuri: Excel-laskurilla voidaan arvioida pienen yhteismetsän 

perustamisen kannattavuutta. 

 

Hanketeemasta tiedotettiin seuraavasti: tehtiin netti- ja Facebook-sivut, Fb-sivuilla 

tiedotettiin hankkeen kulusta ja tehtiin hankkeen teemoihin liittyviä päivityksiä. 

 

Kuvateksti: Facebookia käytettiin tiedotuskanavana. 

 

Facebook-sivuille tehtiin lisäksi viisi kappaletta lyhyitä teemavideoita. 
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Kuvateksti: Lyhyet helposti toteutettavat videoklipit Facebookissa elävöittävät 

tiedotusta. 

Hanketta esiteltiin Oulun Yhteismetsäpäivillä 2019, esiteltiin hanke erikseen Oulun 

kaupungille ja kahdelle yhteismetsän osakaskunnalle (Utajärvi ja Pyhä-Kala), 

pidettiin yhteinen tiedotustilaisuus kaikille hankkeessa mukana oleville 

yhteismetsille, esiteltiin hanketta erikseen yhdelle isolle perikunnalle (Kutilainen 

pk.) ja kahdelle isolle yhteisalueelle (Kuusikko-Vehkaperä ja Ulkometsä), pidettiin 

toimijoille yhteismetsien kirjanpitoa esitellyt webinaari, järjestettiin yhteismetsille 

ja ammattilaisille Tuulivoimawebinaari. Lehtiartikkeleita ja tiedotteita tehtiin 29 

kpl.  

 

Hanketta esiteltiin muiden toimijoiden tilaisuuksissa seuraavasti: 

- Pohjois-Suomen Erämessut 2019  

- Metsäiltamat Ruokolahdessa 2019 

- Eväitä mielelle ja kielelle Oulu, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 

- Eväitä mielelle ja kielelle Rovaniemi, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 

- Proforest metsämessut Haapavesi 2019 (kuvia) 

- Yhteismetsäpäivät Oulu 2019 

- Äimäraution metsäpäivä 2019 

- Stora Enson asiantuntijoitten Teams-palaveri 2020 
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- Metsä Groupin asiantuntijoiden Teams-palaver 2021 

- Proforest metsämessut Kalajoki 2021 

 

 

Kuvateksti: Proforest-metsämessuilla Haapavedellä esiteltiin hankeaiheita yleisölle. 

 

b. Aikataulu 

Hanke käynnistyi 1.3.2019. Alun perin hanke oli kaksivuotinen, mutta vuoden 

jatkoaika haettiin alkuvuodesta 2021 ja toisen kerran kuuden kuukauden jatkoaika 

alkuvuodesta 2022. Hankkeen toteutusaikaa haluttiin jatkaa koronan aiheuttamien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi ja toisen kerran hankkeeseen kuuluvan videon 

valmistumisen varmistamiseksi. Hanke päättyi 31.8.2022. Käytännön toiminta 

vuonna 2022 keskittyi pääosin neuvontamateriaalin tuottamiseen ja raportointiin. 

c. Resurssit 

Hankkeessa työskenteli Metsäkeskuksella osa-aikaisena projektipäällikkö Ari 

Karjalainen 1.3.2019–31.3.2022. Lisäksi Metsäkeskuksen viestinnässä, 

taloushallinnossa ja asiantuntijoitten taholta tehtiin töitä hankkeelle. 

Maanmittauslaitokselta hankkeessa työskenteli Mikko Honkanen 1.3.2019 - 

1.2.2020 ja Heikki Ala-aho 1.3.2020–31.8.2022. 

Ostopalveluna hankittiin sähköisen julkaisun osana aihepiiriin liittyvä video.  

Hankinta kilpailutettiin. Muutoin ostopalvelut olivat pieniä tilaisuuksiin ja yleiseen 

tiedottamiseen liittyviä julisteiden ja roll-upin hankintaa. 

d. Toteutuksen organisaatio 

Suomen metsäkeskuksella hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö, viestinnän 

asiantuntijat ja hankesihteeri. Lisäksi elinkeinopäällikkö ohjasi sisäisesti hankkeen 
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toimintaa ja Metsäkeskuksen tilarakenteen asiantuntijat olivat tärkeä sisäinen 

verkosto.  

Maanmittauslaitokselta hankkeessa työskenteli metsäpuolen asiantuntija sekä 

satunnaisemmin tilusjärjestelyyn ja tilanarvolaskentaan liittyviä asiantuntijoita.  

Hankkeen toimintaa ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui kaikkiaan kahdeksan 

kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano oli Heikki Aarnipuro (Haukipudas-Onkamoselän 

yhteismetsän hoitokunnan varapuheenjohtaja), Heikki Ahola (yrittäjä, H. A. Forest 

Oy), Markku Ekdahl (MTK metsälinja), Markku Kovalainen (Verohallinto), Matti 

Härkönen (Stora Enso), Mikko Harju (Mhy Oulun seutu), Pirjo Onkalo (Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus), Ville Honkanen (OP Oulu), Visa Korhonen 

(Maanmittauslaitos), Jarmo Mulari (Suomen metsäkeskus). Lisäksi 

ohjausryhmätyöhön osallistui Eeva-Liisa Repo (Suomen metsäkeskus). 

 

e. Kustannukset ja rahoitus 

Hanke toteutui suunnitellun kokonaisbudjetin mukaisena. Pieniä budjetin sisäisiä 

muutoksia tehtiin vuonna 2021 siirtämällä Maanmittauslaitoksen palkoista 

Metsäkeskukselle sekä palkoista ostopalveluun lisähankintojen saamiseksi. 

Muutamia tilaisuuksia ja retkiä ei voitu järjestää ja lopussa näin säästyneitä 

vuokra- ja muita kuluja (tilaisuuksia ja retkiä ei voitu järjestää) siirrettiin 

palkkakustannuksiin videon työstämistä varten. Alla taulukossa toteutunut 

budjetti. 
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Kulurakenne Budjetti 

(alkuperäinen) 

Budjetti  

(muutos 2021) 

Toteutunut 

31.8.2022 

 

Metsäkeskus 118632 135992 139648 

palkat 86800 91687 99012 

vuokrat 2000 3500 2240 

ostopalvelut 5000 13800 11138 

muut kulut 4000 5000 3493 

flatrate 24 20832 22005 23764 

Maanmittauslaitos 94612 77252 73289 

palkat 76300 62300 59103 

flatrate 24 18312 14952 14184 

Hanke yhteensä 213244 213244 212936 

palkat 163 100 153987 158 116 

vuokrat 2000 3500 2240 

ostopalvelut 5000 13800 11 139 

muut kulut 4000 5000 3493 

flatrate 24 18312 36957 37936 

 

f. Raportointi ja seuranta 

Hankkeen toiminnasta raportoitiin maksukausittain maksatushakemuksen 

liitteenä väliraportilla. Seurantatiedot tallennettiin vuosittain Hyrrä-järjestelmään. 

Hankkeessa laadittiin loppuraportti, jonka liitteissä on tuotu esille erilliset raportit 

ja muut oleelliset hankkeen aikana tuotetut materiaalit.  

Hankkeen edistymistä seurattiin ohjausryhmän kokouksissa ja projektipäällikön 

kehityskeskusteluissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hankkeen aikana käytössä 

oli Metsäkeskuksen Teams-työtila, jonka kautta jaettiin keskeisiä dokumentteja. 
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Metsäkeskuksella on sähköinen asianhallintajärjestelmä, johon viedään kaikki 

hanketta koskevat asiakirjat ja dokumentit. Metsäkeskuksen 

asianhallintajärjestelmään on tallennettu hankkeen viralliset asiakirjat sekä 

toimintaan liittyvää materiaalia. Tiedot löytyvät hankkeen Metsäkeskuksen omalla 

projektinumerolla tai ELY-keskuksen hankenumerolla sekä hankkeen nimellä.  

Materiaalipyynnöt voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: kirjaamo@metsakeskus.fi 

 

g. Toteutusoletukset ja riskit 

Hankesuunnitelmassa kirjattiin riskejä seuraavasti: 

R1. Hanke- ja yhteistyökumppaneiden sitoutumisen vähentyminen sekä alan 

muiden toimijoiden varaukselliset asenteet asiantuntijoiden yhteistoimintaa 

kohtaan. 

• Kumppaneiden sitoutumisessa ja asenteissa ei havaittu ongelmia. 

 

R2. Metsänomistajien odotuksia ei tunnisteta ja metsänomistajat eivät koe 

toimintaa houkuttelevana ja hyväksyttävänä. 

• Yhdellä tilusjärjestelyalueella osa maanomistajista suhtautui tilusjärjestelyselvityksen 
aloittamiseen voimakkaan negatiivisesti ja osa positiivisesti suurimman osan ollessa 
puolueettomalla kannalla. Tilannetta ei saatu keskustelemalla paranemaan. Muuten 
hankkeen aikana vastaanotto hankkeen teemoihin oli kiinnostunut ja kannustava, mm. 
hanketta pyydettiin myös toimittamaan lisätietoja eri tahoille useammasta aihepiiristä, 
mm. yhteismetsien kirjanpito, tuulivoimarakentaminen ja tilan arvon määritys. 

 

R3. Hankkeen saama rahoitus jää haettua pienemmäksi. 

• Rahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.  

 

R4. Hankkeeseen nimettävien avainhenkilöiden osaaminen sekä sitoutuminen ja 

pysyvyys. 

• Hankkeeseen Maanmittauslaitokselta alkuperäisesti nimetty ja jo sen suunnitteluun 
osallistunut työntekijä jäi pois kesken hankkeen, jonka vuoksi hanke eteni suunniteltua 
hitaammin. 

 

R5. Hankeaikana mahdollisesti toteutuvat lainsäädäntömuutokset tapahtuvat 

hankkeen kannalta ei-toivottuun suuntaan 

• Lainsäädäntömuutoksia ei tapahtunut. 

 

mailto:kirjaamo@metsakeskus.fi
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R6. Hankkeen aikana toteutuu isoja organisaatiomuutoksia, resurssien leikkauksia 

tai tietojärjestelmäuudistuksia, joiden johdosta hankkeen toteutuminen estyy tai 

vaikeutuu. 

• Metsäkeskuksen projektinseurannan (Reportronic) ja taloushallinnon (eFina, M2) 
ohjelmistot uudistuivat hankkeen aikana, mikä vaikeutti ajoittain hankkeen seurantaa. 

 

Koronaepidemian aiheuttamaa poikkeustilannetta ei osattu ennakoida. Se hidasti 

ja sekoitti hankkeen aikataulua sekä esti osittain kokousten ja 

tiedotustilaisuuksien pitämistä. Toisaalta kokoontumisrajoitusten vuoksi otettiin 

käyttöön uusia työtapoja (verkkotilaisuudet) ja näillä voitiin korvata pitämättä 

jääneitä lähitilaisuuksia. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Maanmittauslaitos, hankekumppani 

Ohjausryhmä (jäsenet lueteltu kohdassa 4.2 d) 

Yhteismetsät 10 kpl (esitelty kohdassa 4.2 a) 

Metsänhoitoyhdistykset 7 kpl, liitteessä 2 

Oulun kaupunki 

Kuukkeli Oy 

Metsä Group 

Stora Enso 

Alueelliset hankkeet: Aktiivisuutta metsänomistukseen - lisää hiiltä Lapin metsiin 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

1. Tavoite: Metsänomistajat tiedostavat metsäomaisuuden järjestelyt 

(kiinteistörakenteen parantamisen) mahdollisuudeksi parantaa metsätalouden 

harjoittamisen kannattavuutta: 

o metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu hankkeen tiedotustilaisuuksien 

kautta viisi kappaletta (tavoite 5 kpl): Haukiputaan Luukelanperä, Yli-iin 

Kangasoja, Ylivieskan Hevosmaa, Nivalan Mustakorpi ja Kalajoen 

Marjaräme. 
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• näistä Luukelanperä on edennyt tilusjärjestelytoimitukseen (tavoite 1 kpl) 

o yhteismetsäalan kasvattaminen: hankkeessa mukana olevien 

yhteismetsien pinta-ala on kasvanut liittymisten kautta hankeaikana 1408 

ha (tavoite 1500 ha). 

o metsien omistusrakenteen muutoksen mahdollisuuksista on tiedotettu 

kirjeitse 2766 metsänomistajalle (tavoite 1000 kpl) 

• lisäksi on lähetetty 1080 lyhyempää kirjekutsua ja 4074 tekstiviestikutsua 
tilaisuuksiin. 

o hankkeen yhteismetsä- ja tilusjärjestelytilaisuuksiin on osallistunut 

lähitilaisuuksissa 236 henkilöä ja verkkotilaisuuksissa 79 henkilöä.  

o kirjanpitoon ja tuulivoimaan liittyvissä verkkotilaisuuksissa on ollut 

osallistujia yhteensä 289 kpl, yhteisjärjestelyjen vuoksi hankkeen tuloksiin 

voidaan lukea vain 183 kpl. 

o laajentumismahdollisuuksista on tiedotettu kymmenelle yhteismetsälle 

(tavoite 10 kpl) pitämällä neuvottelukokoukset yhteismetsän 

toimihenkilöiden kanssa. 

 

2. Tavoite: Metsätoimijat edistävät aktiivisesti metsätilarakenteen parantamista -

hankkeessa edistettävissä kohteissa mukana vähintään yksi toimija: 

o Kahdeksan yhteismetsän kanssa oli mukana paikallinen 

metsänhoitoyhdistys, kaikkiaan seitsemän mhy:tä oli mukana hankkeessa. 

Kangasojan yhteismetsässä oli mukana metsäpalveluyritys Kuukkeli Oy. 

Suomen hiilinielu yhteismetsän kanssa ei ollut mukana toimijaa. 

o Jokaisen yhteismetsän hallinnossa mukana olevia toimihenkilöitä osallistui 

toimintaan. 

o Toiminnassa on hyödynnetty Metsätilarakenteen asiantuntijaverkostoa, 

mm. Tuulivoimawebinaarin järjestelyissä ja yhteismetsien yhdistymisen 

vaatimassa asiantuntija-avussa sekä videon tekemisessä. 

 

3. Tavoite: Viestintä metsätilarakenteen parantamisesta Pohjois-Pohjanmaalla: 

o koottiin sekä tämän että aikaisempien samaa teemaa edustavien 

hankkeiden kokemukset diamateriaaliksi ja tehtiin aihetta tukeva video  

o tiedotteita ja artikkeleja tilarakenteen parantamisen mahdollisuuksista on 

julkaistu 29 kappaletta (tavoite 15 kpl) 
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Kuvateksti: Lehdistössä oltiin esillä sekä tilusjärjestely- että yhteismetsäasiassa. 

 

Kokemuksia ja havaintoja hankeajalta: 

Hankkeeseen mukaan lähtevien yhteismetsien löytäminen oli helppoa, koska 

alueella oli perustettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, osin edellisten 

hankkeiden tuloksena useita yhteismetsiä, jotka olivat pinta-alaltaan pienehköjä ja 

halusivat kasvaa. Uusien osakkaiden löytäminen näihin yhteismetsiin oli sitä 

vastoin hankalampaa.  

Tiedotustilaisuudet ja esiintyminen medioissa levitti tietoa yhteismetsistä ja 

jokaisen yhteismetsän kohdalla maanomistajien alustavia yhteydenottoja tuli 

jonkin verran. Osa kiinnostuneista kuitenkin jäi pois melko nopeasti ensimmäisten 

selvitysten jälkeen monenlaisiin syihin vedoten. Osa pysyi mukana lähes loppuun 

asti, mutta irtaantui kuitenkin ennen liittymissopimuksen allekirjoitusta. 

Monet kiinnostuneista olivat hyvin pieniä maanomistajia, joitten kanssa kului 

paljon aikaa, mutta liittymispinta-ala jäi pieneksi. Yleensä liittymisprosessi kesti 

kuukausia ja vaati niin yhteismetsältä kuin maanomistajaltakin useita 

neuvottelukierroksia. Kokemukseksi jäi, että yhteismetsän oma aktiivisuus 
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osakkaiden hankinnassa olisi tärkeää. Kun asiaa pidettiin paikkakunnalla esillä 

pidempään, tieto levisi ja uusia kiinnostuneita tuli vähitellen mukaan. 

Tilusjärjestelyn kytkeminen yhteismetsän laajenemiseen kannattaa tehdä silloin, 

kun se on mahdollista. Molemmat asiat voidaan nivoa yhteen ja omistusjärjestely 

tulee käsiteltyä maanomistajan kannalta laajemmin kuin pelkän yhteismetsään 

liittymisen yhteydessä. Toisaalta tilusjärjestely on suhteellisen monipolvinen 

prosessi ja sen eteneminen vie aikaa, joten myös yhteismetsään liittyminen voi olla 

hitaampaa. 

Metsätilusjärjestelyn suunnitteleminen hankealueilla kiinnosti metsänomistajia 

yleensä siinä määrin, että tiedotustilaisuuksissa oli runsas osanotto verrattuna 

pelkkään yhteismetsäasiaan. Lisäksi tuli runsas määrä tiedusteluja puhelimitse. 

Suhtautuminen tilusjärjestelyselvityksen mahdolliseen käynnistämiseen oli yleensä 

myönteinen. Yhdessä tapauksessa oli enemmälti jyrkkää vastustusta. 

Hankealueiden rajaaminen pieniksi tuhannen hehtaarin pelkästään metsäisiksi 

alueiksi oli tiedottamisen kannalta onnistunut ratkaisu. Pieni omistajien 

lukumäärä ja peltojen ja asutuksen puuttuminen yksinkertaisti tiedottamista. 

Metsäkeskuksen metsävaratiedon käyttäminen tilusjärjestelyn kannattavuuden 

arviointiin onnistui hyvin. Kaikille alueille tehtiin kannattavuuslaskelma ja tämän 

perusteella niitä voitiin asettaa paremmuusjärjestykseen tilusjärjestelyn tarpeen 

suhteen. 

Yhteismetsään liittyminen tai metsätiluksien uudelleenjärjestely eivät ole 

jokapäiväistä toimintaa metsäalalla. Tämän vuoksi näiden sinällään tehokkaiden 

toimenpiteiden tuntemus niin metsänomistajien kuin metsäalan toimijoidenkaan 

parissa ei ole kovin yksityiskohtaista. Tähän tarpeeseen hankkeen tuottama 

opastus diasarjan ja videon muodossa vastaa hyvin. 

Koronaepidemia toi muutoksia tavanomaisiin käytäntöihin viestinnän alueella. 

Lähitilaisuuksia oli pakko perua. Osa näistä muutettiin verkkotilaisuuksiksi, mikä 

onnistui pääosin hyvin. Verkkotilaisuus toi osallistumisen mahdollisuuden 

sellaisillekin maanomistajille, jotka eivät muuten olisi päässeet tilaisuuteen, mutta 

oletettavasti myös karsi osan pois teknisen vaativuuden vuoksi. Molemmilla 

kokoustavoilla on puolensa eivätkä ne täysin korvaa toisiaan. Yksi tilusjärjestely 

aiheinen verkkotilaisuus peruttiin osanottajien vähyyden vuoksi. Verkkotilaisuus 

mahdollistaa joustavasti ja kustannustehokkaasti suurenkin osanottajamäärän. 

Hanketyöntekijöille ja sidosryhmille verkko mahdollistaa nopean ja helpon 

yhteydenpitokanavan. 
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Uutena viestintäkanavana hankkeella kokeiltiin Facebook-sivuja. Facella on 

sähköisen viestinnän edut nopeuden, ajankohtaisuuden ja helpon käytettävyyden 

muodossa. Täysin kanavaa ei ehkä osattu hyödyntää, seuraajien määrä julkaisuilla 

jäi pieneksi (muutamia kymmeniä-satoja). Parhaiten onnistuivat lyhyet 

teemavideot (2000–3000 tavoitettua). Kanavan tehokas hyödyntäminen vaatii 

sosiaalisen median käyttötaitoja. Toisaalta hankekohteet olivat verkkaisesti 

eteneviä, ympäri Pohjois-Pohjanmaata sijaitsevia pientä kohderyhmää koskevia 

alueita; soveltuuko Fb tällaisen hankkeen viestintään? Parhaiten se ehkä palvelisi 

hankkeessa toimivia asiantuntijoita ja toimijoita. Hanketyöntekijöiden kannalta Fb 

oli mielenkiintoinen ja opettava kokemus. 

Hankesuunnitelmassa todettiin metsätilarakenteen parantamisen edistävän myös 

kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisen mahdollisuuksia. Konkreettisena 

esimerkkinä tästä on Haapaveden yhteismetsän mailla olevan luontokohteen 

suojelumahdollisuuksien kartoitus. 

Ohjausryhmän arviointi 

Ohjausryhmälle lähetettiin arviointikysely 11.8.2022. Kyselyn pohjalta saatu 

palaute oli varsin hyvää. Yhteenveto palautteesta löytyy raportin liitteistä. 

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Tilusjärjestelyt: 

Tarvetta tilusjärjestelyille on jatkuvasti metsätilarakenteen ollessa pirstaleinen 

laajoilla alueilla. Järjestelyn käynnistyminen vaatii useimmiten ulkopuolisen 

aloitteen, maanomistajat eivät yleensä tiedä, miten asiaa viedä eteenpäin, vaikka 

tarvetta toimenpiteille olisi. Tässä korostuu hanketoiminnan ja 

Maanmittauslaitoksen merkitys järjestelyjen alkuun saattamiselle. 

Hankkeessa tilusjärjestelyalueet valittiin Mekira-ohjelman ja paikallistuntemuksen 

perusteella, jonka jälkeen alueelle suunniteltiin tiedotustilaisuus. Tilaisuuteen 

sitten laskettiin SMK:n metsävaratiedoilla tilusjärjestelyn kannattavuus; olisiko 

tehokkaampi toimintamalli, että kannattavuus lasketaan heti alueen valinnan 

jälkeen, ja jos kannattavuus näyttää heikolta, ei kohdetta viedä enää eteenpäin 

ollenkaan. Näin voitaisiin laskea kannattavuuksia useille alueille ja valita niistä 

parhaat jatkotoimenpiteitä varten.  

Yhteismetsät: 

Hankkeen aikana huomattiin selvä tarve jo olemassa olevien yhteismetsien 

toiminnan tehostamiselle. Parhaiten tämä voidaan alkuvaiheessa toteuttaa 



  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

27(28) 

yhteismetsän pinta-alan kasvattamisella, jolloin saavutetaan suuruuden 

ekonomian tuomia hyötyjä. Uusilla pienehköillä yhteismetsillä on yleensä halu 

laajenemiseen, mutta keinot uusien osakkaiden hakemiseen puuttuvat. Asiaa tulisi 

edistää luomalla yhteismetsille selvä omatoimisen laajentumisen malli. Tiedotusta 

ja neuvontaa tulisi kohdistaa niille maanomistajille, jotka pohtivat liittyäkö jo 

olemassa olevaan yhteismetsään vai perustaako uusi yhteismetsä. 

Hankkeen aikana tapahtui yksi yhteismetsien yhdistyminen, jossa pienehkö suvun 

yhteismetsä liittyi isompaan yhteismetsään. Tämä toimintamalli sopi hyvin 

kyseiseen tapaukseen ja kannattaa pitää esillä neuvonnassa yleisemminkin 

harkittaessa eri vaihtoehtoja yhteismetsien toiminnan järjestämiseen. 

Tuulivoimarakentaminen nousi hankkeen aikana esille odottamattoman suuressa 

määrin. Yllättäen esille nousseet voimalahankkeet sekoittivat sekä tilusjärjestely- 

että yhteismetsäalueitten suunnittelua useassa kohteessa. Yhdessä tapauksessa 

tuulivoiman vaikutus saatiin laskennallisesti huomioitua yhteismetsän ja liittyvän 

tilan arvoon, mutta tämän ongelman yleisempään ratkaisemiseen tulisi kiinnittää 

huomiota tulevaisuutta silmällä pitäen. 

6. Allekirjoittajat ja päiväys 

Projektipäällikkö, Tiedostava metsätilan omistus -hanke. 

Haapavesi 31.3.2022 

Ari Karjalainen 

Tilarakenteen asiantuntija Jarmo Mulari (sähköinen allekirjoitus) 

Kajaani 28.10.2022 

Elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo (sähköinen allekirjoitus) 

Oulu 28.10.2022 
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	1 Toteuttajan nimi 
	Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue, yhteistyösopimuksella Maanmittauslaitoksen kanssa. 
	2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 
	Tiedostava metsätilan omistus, hankenumero 83907. 
	3 Yhteenveto hankkeesta 
	Tiedostava metsätilan omistus -hankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa metsien hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuuden parantamisesta tilusjärjestelyillä viedään erityisesti niille metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla. Toiseksi jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille yhteismetsään liittymisen mahdollisuuksista. Tiedonvälit
	Hankkeessa etsittiin kymmenen kappaletta metsätilusrakenteeltaan hankalia alueita, joiden maanomistajille tiedotettiin mahdollisuudesta tilusjärjestelyn käynnistämiseen. Alueilla pidettiin tiedotustilaisuus tilusjärjestelyselvityksen mahdollisuudesta. Tilusjärjestelyselvitystä hakeneilla alueilla jatkotyöt siirtyvät Maanmittauslaitoksen vastuulle.  
	Hankkeeseen valittiin mukaan myös kymmenen laajentumishaluista yhteismetsää. Näiden kanssa etsittiin keinoja löytää metsänomistajia, jotka olisivat halukkaita liittymään yhteismetsään. Maanomistajille pidettiin tiedotustilaisuudet ja asiasta tiedotettiin myös kirjeitse. Liittymisprosessien edetessä oltiin tukena sekä maanomistajille että yhteismetsille. 

	Document
	Figure

	Kuvateksti Käytettävyys metsätalouteen: Maanmittauslaitoksen Mekira-ohjelmalla tehty analyysi Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta tilojen pirstoutumisen vaikutuksesta metsätalouskäyttöön. 
	Kuvateksti Käytettävyys metsätalouteen: Maanmittauslaitoksen Mekira-ohjelmalla tehty analyysi Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta tilojen pirstoutumisen vaikutuksesta metsätalouskäyttöön. 
	Kuvateksti Käytettävyys metsätalouteen: Maanmittauslaitoksen Mekira-ohjelmalla tehty analyysi Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta tilojen pirstoutumisen vaikutuksesta metsätalouskäyttöön. 

	 
	 
	Tietoa metsätilarakenteen parantamismahdollisuuksista levitettiin myös lehtiartikkeleilla, osallistumalla messuihin ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä esittelemällä hankkeen aihepiiriä muille toimijoille ja metsänomistajille webinaareissa ja Facebookissa. 

	Keväällä 2020 alkaneet korona-epidemian aiheuttamat poikkeusolot muuttivat jonkin verran hankkeen toteutusta. Lähitilaisuuksia peruuntui ja siirtyi tulevaisuuteen pitkittäen hanketta, toisaalta osa toiminnasta siirtyi verkkoon.  
	4 Raportti 
	4.1 Hankkeen tavoitteet  
	a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
	- Hankkeen tarve perustuu jo päätettyihin sekä suunnitteilla oleviin raakapuun käyttöä lisääviin biotalouden investointeihin sekä tilannekuvaan, jonka mukaan metsätilojen jatkuva pirstoutuminen pienempiin yksiköihin sekä metsätilojen rakenteellinen muoto heikentävät edellytyksiä yrittäjämäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen ja edelleen puun markkinoille tuloa. Tilarakenteen parantamisen ja omistajien aktivoitumisen myötä pystytään vastaamaan teollisuuden puunkäytön ja energiapuun käytön lisäänt
	VMI11–VMI12 (2013–2017) mukaan Pohjois-Pohjanmaan metsien kehitys mahdollistaa jopa 2,3 miljoonan kuutiometrin vuotuiset lisähakkuut aikaisempaan verrattuna. Rannikolla, jonne kohdistuu mm. Stora Enson ja Oulun energian laitosten merkittävä puunhankinta, on tilusrakenne heikoin. Niin nykyiset kuin tulevatkin puunjalostustehtaat edellyttävät kustannustehokasta raaka-aineen hankintaa. Metsien täysimääräinen hoito ja hakkuiden toteuttaminen voisi tarjota lisää suoria työmahdollisuuksia välittömästi jopa 700 ty
	Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelmaan on kirjattu strategisena painopisteenä Biotalous ja puhtaat ratkaisu ja siellä kärkihankkeena Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä. Metsätilakokoa on tarkoitus kasvattaa tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä hoito. 
	Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050: Metsä on keskeinen hyvinvoinnin lähde Suomen kansalle. Tämän hyvinvoinnin turvaamiseksi metsiin perustuvien liiketoimintojen toimintaympäristön kilpailukyvystä on huolehdittava ja metsien tulee olla aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä. 
	Kansallinen metsästrategia 2025: Metsäalan tuottaman hyvinvoinnin kasvun turvaaminen edellyttää useita toimenpidekokonaisuuksia, joista yhtenä tärkeimmistä on edellytysten luominen yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittamiselle muun muassa verotusta kehittämällä ja tila- ja metsänomistusrakennetta parantamalla. 
	Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategiassa 2015–2020 todetaan, että tilakoon kasvattamiselle on tarvetta ja toimenpiteiden vaikuttavuus perustuu tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen ja kiinteistöjen käytön kautta maa- ja metsätalouden elinkeinojen kilpailukyvyn pysyvään parantumiseen. Tarpeen taustalla on kiinteistörakenteen kehityshistoria ja maankäytön olosuhteet. Tilusten kokoaminen suuremmiksi käyttöyksiköiksi tuottaa hyötyjä niin yhteiskunnan kuin maa- ja metsätalouden 
	 
	b. Hankkeen tavoitteet 
	- Hankkeella vaikutetaan yritysmäisen ja aktiivisen metsänomistuksen mahdollistumiseen ja kehittymiseen niillä alueilla ja tiloilla, jotka tällä hetkellä kärsivät tilarakenteeseen liittyvistä ongelmista. 
	1. Metsänomistajat tiedostavat metsäomaisuuden järjestelyt (kiinteistörakenteen parantamisen) mahdollisuudeksi parantaa metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. 
	Mittari: Hankkeen aikana etenevät tilusjärjestely- ja yhteismetsäkokonaisuudet, liittymiset yhteismetsiin, tietoa saaneiden metsänomistajien määrä, tietoa saaneiden yhteismetsien määrä. Seuranta: projektipäällikön raportointi, lähteenä maanmittauslaitoksen järjestelmät, oma seuranta. 
	Määrälliset tavoitteet:  
	- metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu Maanmittauslaitokselta vähintään 5 kpl ja niistä on käynnistetty toimituksia vähintään 1 kpl hankekauden aikana. 
	- yhteismetsien pinta-alan kasvu noin 1 500 ha. 
	- omistusrakenteen muutoksen mahdollistamista hyödyistä tietoa saavien metsänomistajien määrä 1000. 
	- laajenemismahdollisuuksista tietoa saavien yhteismetsien määrä 10. 
	 
	2. Metsätoimijat edistävät aktiivisesti metsätilarakenteen parantamista 
	Mittari: Mukana olevien toimijoiden ja asiantuntijoiden määrä. Seuranta: projektipäällikön raportointi. 
	  
	Määrälliset tavoitteet:  
	- hankkeessa edistettävissä kohteissa mukana vähintään yksi toimija. 
	3. Viestintä metsätilarakenteen parantamisesta Pohjois-Pohjanmaalla 
	Mittari: Tilarakenteen parantamisen kokemuksista koottu materiaali ja sen jakaminen.  
	Määrälliset tavoitteet:  
	- tekstimuotoinen sähköinen julkaisu ja diamateriaali. 
	- tiedotteet / artikkelit tilarakenteen parantamisen mahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla 15 kpl. 
	4.2 Toteutus 
	a. Toimenpiteet 
	Hanke aloitettiin ottamalla yhteyttä hankealueen etupäässä nuoriin äskettäin perustettuihin yhteismetsiin ja tarjoamalla niille mahdollisuutta tulla mukaan hankkeeseen tavoitteena uusien osakkaiden saaminen liittymällä yhteismetsään osuutta vastaan. Mukaan saatiin kymmenen yhteismetsää. Jokaisen yhteismetsän hoitokunnan kanssa pidettiin kokous, jossa tiedotettiin hankkeen toiminnasta ja suunniteltiin toimenpiteitä uusien osakkaiden saamiseksi kyseiselle yhteismetsälle. Seitsemän yhteismetsän kanssa pidettii
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	Kuvateksti Yhteismetsät: Hankkeessa mukana olevat kymmenen yhteismetsää. 

	 
	 
	Hankkeessa mukana olevat kymmenen yhteismetsää ovat:  
	1. Haapaveden yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala hieman alle 2000 hehtaaria. Liittyjiä neljässä vaiheessa vuosina 2020–2021, yhteensä noin 860 hehtaaria. Yksityisiä metsänomistajia, mukana yksi säätiö ja yksi pienehkö yhteismetsä. Neuvotteluissa oli mukana useita maanomistajia, jotka jäivät pois prosessin kuluessa. Hoitokunta oli hyvin aktiivinen koko hankkeen ajan hakien uusia osakkaita, mikä vaikutti ratkaisevasti hyvään menestykseen. Yhteismetsän maita sivuten on suunnitteilla useampia tuulivoimapuistoja. Viimeisimmissä liit
	• Alkutilanteessa pinta-ala hieman alle 2000 hehtaaria. Liittyjiä neljässä vaiheessa vuosina 2020–2021, yhteensä noin 860 hehtaaria. Yksityisiä metsänomistajia, mukana yksi säätiö ja yksi pienehkö yhteismetsä. Neuvotteluissa oli mukana useita maanomistajia, jotka jäivät pois prosessin kuluessa. Hoitokunta oli hyvin aktiivinen koko hankkeen ajan hakien uusia osakkaita, mikä vaikutti ratkaisevasti hyvään menestykseen. Yhteismetsän maita sivuten on suunnitteilla useampia tuulivoimapuistoja. Viimeisimmissä liit
	• Alkutilanteessa pinta-ala hieman alle 2000 hehtaaria. Liittyjiä neljässä vaiheessa vuosina 2020–2021, yhteensä noin 860 hehtaaria. Yksityisiä metsänomistajia, mukana yksi säätiö ja yksi pienehkö yhteismetsä. Neuvotteluissa oli mukana useita maanomistajia, jotka jäivät pois prosessin kuluessa. Hoitokunta oli hyvin aktiivinen koko hankkeen ajan hakien uusia osakkaita, mikä vaikutti ratkaisevasti hyvään menestykseen. Yhteismetsän maita sivuten on suunnitteilla useampia tuulivoimapuistoja. Viimeisimmissä liit


	• Isona maanomistajana ja toimijana yhteismetsillä on mahdollisuus myös suojelualueiden perustamiseen mailleen. Koska hankkeen aikana yhteismetsän pinta-ala on noussut merkittävästi, ei vapaaehtoisenkaan suojelualueen perustaminen rasittaisi yhteismetsän taloutta liiallisesti. Näistä 
	lähtökohdista tutkittiin Haapaveden yhteismetsän kanssa mahdollisuutta perustaa ympäristötuki- tai suojelualue yhteismetsän maille. 
	 
	2. Kangasojan yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 609 ha, liittyjiä ei saatu hankkeen aikana. Yhteismetsä kytkeytyi myös alueelle viriteltyyn tilusjärjestelyalueeseen. Tilusjärjestelyselvityksen edetessä yhteismetsään liittymisiä saattaa vielä toteutua. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 609 ha, liittyjiä ei saatu hankkeen aikana. Yhteismetsä kytkeytyi myös alueelle viriteltyyn tilusjärjestelyalueeseen. Tilusjärjestelyselvityksen edetessä yhteismetsään liittymisiä saattaa vielä toteutua. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 609 ha, liittyjiä ei saatu hankkeen aikana. Yhteismetsä kytkeytyi myös alueelle viriteltyyn tilusjärjestelyalueeseen. Tilusjärjestelyselvityksen edetessä yhteismetsään liittymisiä saattaa vielä toteutua. 


	 
	3. Pudasjärven yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1700 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli 10 kappaletta, joista kolme, yhteispinta-alaltaan 80 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1700 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli 10 kappaletta, joista kolme, yhteispinta-alaltaan 80 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1700 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli 10 kappaletta, joista kolme, yhteispinta-alaltaan 80 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  


	 
	4. Pääkallon yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 727 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli viisi kappaletta, joista yksi, pinta-alaltaan 29 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  
	• Alkutilanteessa pinta-ala 727 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli viisi kappaletta, joista yksi, pinta-alaltaan 29 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  
	• Alkutilanteessa pinta-ala 727 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli viisi kappaletta, joista yksi, pinta-alaltaan 29 hehtaaria, päätyi lopulliseen liittymisneuvotteluun.  


	 
	5. Utajärven yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 700 ha. Liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia ilmaantui tiedotuksien jälkeen hyvin vähän, vain kaksi kappaletta. Kiinnostuksen vähyyteen vaikutti luultavasti paikkakunnalla viritellyt alustavat tuulivoimapuistohankkeet. Liittymisiä ei toteutunut hankkeen aikana. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 700 ha. Liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia ilmaantui tiedotuksien jälkeen hyvin vähän, vain kaksi kappaletta. Kiinnostuksen vähyyteen vaikutti luultavasti paikkakunnalla viritellyt alustavat tuulivoimapuistohankkeet. Liittymisiä ei toteutunut hankkeen aikana. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 700 ha. Liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia ilmaantui tiedotuksien jälkeen hyvin vähän, vain kaksi kappaletta. Kiinnostuksen vähyyteen vaikutti luultavasti paikkakunnalla viritellyt alustavat tuulivoimapuistohankkeet. Liittymisiä ei toteutunut hankkeen aikana. 


	 
	6. Siikajokilaakson yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 211 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli neljä kappaletta. Alustavia liittymisneuvotteluja on käyty yhden maanomistajan kanssa. Alueelle suunniteltu tuulivoimarakentaminen on vähentänyt kiinnostusta yhteismetsään. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 211 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli neljä kappaletta. Alustavia liittymisneuvotteluja on käyty yhden maanomistajan kanssa. Alueelle suunniteltu tuulivoimarakentaminen on vähentänyt kiinnostusta yhteismetsään. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 211 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli neljä kappaletta. Alustavia liittymisneuvotteluja on käyty yhden maanomistajan kanssa. Alueelle suunniteltu tuulivoimarakentaminen on vähentänyt kiinnostusta yhteismetsään. 


	 
	7. Pyhä-Kalan yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 545 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli kymmenen kappaletta, joista neljän kanssa käytiin jatkoneuvotteluja. Näistä vielä yksi jäi pois viime vaiheessa ja kolmen 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 545 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli kymmenen kappaletta, joista neljän kanssa käytiin jatkoneuvotteluja. Näistä vielä yksi jäi pois viime vaiheessa ja kolmen 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 545 ha. Tiedotustilaisuuden jälkeen liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia oli kymmenen kappaletta, joista neljän kanssa käytiin jatkoneuvotteluja. Näistä vielä yksi jäi pois viime vaiheessa ja kolmen 


	maanomistajan kanssa liittymissopimukset allekirjoitettiin keväällä 2022. Nämä liittyjät kasvattivat yhteismetsän pinta-alaa n. 98 hehtaaria.  
	maanomistajan kanssa liittymissopimukset allekirjoitettiin keväällä 2022. Nämä liittyjät kasvattivat yhteismetsän pinta-alaa n. 98 hehtaaria.  
	maanomistajan kanssa liittymissopimukset allekirjoitettiin keväällä 2022. Nämä liittyjät kasvattivat yhteismetsän pinta-alaa n. 98 hehtaaria.  


	 
	8. Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1900 ha. Alueella on toteutettu viime vuosien aikana aikaisempien hankkeiden toimesta sekä yhteismetsän muodostaminen että tilusjärjestely. Osittain tämän jatkuvan aktiivisuuden seurauksena saatiin heti hankkeen alussa toteutettua kuusi kappaletta liittymisiä, 180 hehtaaria. Tämän jälkeen kiinnostuneita maanomistajia on ollut kaksikymmentä kappaletta, joista seitsemän kanssa solmittiin liittymissopimus joulukuussa 2021, pinta-alaltaan 324 hehtaaria. Kolmen maanomistajan kanssa kä
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1900 ha. Alueella on toteutettu viime vuosien aikana aikaisempien hankkeiden toimesta sekä yhteismetsän muodostaminen että tilusjärjestely. Osittain tämän jatkuvan aktiivisuuden seurauksena saatiin heti hankkeen alussa toteutettua kuusi kappaletta liittymisiä, 180 hehtaaria. Tämän jälkeen kiinnostuneita maanomistajia on ollut kaksikymmentä kappaletta, joista seitsemän kanssa solmittiin liittymissopimus joulukuussa 2021, pinta-alaltaan 324 hehtaaria. Kolmen maanomistajan kanssa kä
	• Alkutilanteessa pinta-ala 1900 ha. Alueella on toteutettu viime vuosien aikana aikaisempien hankkeiden toimesta sekä yhteismetsän muodostaminen että tilusjärjestely. Osittain tämän jatkuvan aktiivisuuden seurauksena saatiin heti hankkeen alussa toteutettua kuusi kappaletta liittymisiä, 180 hehtaaria. Tämän jälkeen kiinnostuneita maanomistajia on ollut kaksikymmentä kappaletta, joista seitsemän kanssa solmittiin liittymissopimus joulukuussa 2021, pinta-alaltaan 324 hehtaaria. Kolmen maanomistajan kanssa kä

	• Yhteismetsän hoitokunta on ollut poikkeuksellisen aktiivinen hankkeen aikana neuvotellen ja pitäen yhteyttä maanomistajiin, mikä näkyy liittymistuloksissa. Liittyjissä on tavanomaisia yksityisiä metsänomistajia, kuolinpesiä ja yhteisalueita. 
	• Yhteismetsän hoitokunta on ollut poikkeuksellisen aktiivinen hankkeen aikana neuvotellen ja pitäen yhteyttä maanomistajiin, mikä näkyy liittymistuloksissa. Liittyjissä on tavanomaisia yksityisiä metsänomistajia, kuolinpesiä ja yhteisalueita. 

	• Prosessiin kytkeytyy myös alueelle viritelty tilusjärjestelyalue. Tilusjärjestelyselvityksen edetessä maanomistajiin päin suoritettu yhteydenpito on mahdollistanut myös yhteismetsäasian esilläpidon ja on siten helpottanut liittymisestä kiinnostuneiden löytämistä. 
	• Prosessiin kytkeytyy myös alueelle viritelty tilusjärjestelyalue. Tilusjärjestelyselvityksen edetessä maanomistajiin päin suoritettu yhteydenpito on mahdollistanut myös yhteismetsäasian esilläpidon ja on siten helpottanut liittymisestä kiinnostuneiden löytämistä. 

	• Prosessin aikana alueella on aloitettu tuulivoimapuiston laajentamisen suunnittelu, mikä on monimutkaistanut yhteismetsä- ja tilusjärjestelyhankkeita. 
	• Prosessin aikana alueella on aloitettu tuulivoimapuiston laajentamisen suunnittelu, mikä on monimutkaistanut yhteismetsä- ja tilusjärjestelyhankkeita. 


	 
	9. Kiiminkien yhteismetsä: 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 930 ha. Koronapandemian ja yhteismetsän metsäsuunnitelman uudistamisen vuoksi yhteismetsän kanssa ei pidetty tiedotustilaisuutta. Tiedotus suoritettiin kirjekampanjalla ja osallistumalla Huttukylän metsäpäivään. Alustavasti neljä maanomistajaa oli kiinnostunut liittymisestä, mutta ne eivät johtaneet sopimuksen allekirjoittamiseen. Yhteismetsän toimihenkilöt vaihtuivat hankkeen aikana, mikä myös hidasti toimintaa. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 930 ha. Koronapandemian ja yhteismetsän metsäsuunnitelman uudistamisen vuoksi yhteismetsän kanssa ei pidetty tiedotustilaisuutta. Tiedotus suoritettiin kirjekampanjalla ja osallistumalla Huttukylän metsäpäivään. Alustavasti neljä maanomistajaa oli kiinnostunut liittymisestä, mutta ne eivät johtaneet sopimuksen allekirjoittamiseen. Yhteismetsän toimihenkilöt vaihtuivat hankkeen aikana, mikä myös hidasti toimintaa. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 930 ha. Koronapandemian ja yhteismetsän metsäsuunnitelman uudistamisen vuoksi yhteismetsän kanssa ei pidetty tiedotustilaisuutta. Tiedotus suoritettiin kirjekampanjalla ja osallistumalla Huttukylän metsäpäivään. Alustavasti neljä maanomistajaa oli kiinnostunut liittymisestä, mutta ne eivät johtaneet sopimuksen allekirjoittamiseen. Yhteismetsän toimihenkilöt vaihtuivat hankkeen aikana, mikä myös hidasti toimintaa. 


	 
	10. Suomen hiilinielu 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 266 ha. Pääosa yhteismetsän maa-alasta on Kainuussa, pienempi osa Taivalkoskella. Hankkeen aikana ei löydetty liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 266 ha. Pääosa yhteismetsän maa-alasta on Kainuussa, pienempi osa Taivalkoskella. Hankkeen aikana ei löydetty liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia. 
	• Alkutilanteessa pinta-ala 266 ha. Pääosa yhteismetsän maa-alasta on Kainuussa, pienempi osa Taivalkoskella. Hankkeen aikana ei löydetty liittymisestä kiinnostuneita maanomistajia. 


	 
	Hankkeen tilusjärjestelyalueet:  
	Tilusjärjestelyjen kohdealueet 10 kpl etsittiin Maanmittauslaitoksen Mekira-paikkatietosovelluksen avulla. Jokaisella alueella pidettiin maanomistajille suunnattu tiedotustilaisuus.  

	Figure
	 
	 
	Kuvateksti Tilusjärjestelyalueet: Hankkeen kymmenen tilusjärjestelyaluetta. 
	 
	Tilusjärjestelyalueet: 
	1. Sievin Kiimaneva 
	1. Sievin Kiimaneva 
	1. Sievin Kiimaneva 

	• 102 maanomistajaa, 20 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 803 ha, osa kokouksen osanottajista hyvin kriittisiä, osa myönteisiä, ei etene tilusjärjestelyselvitykseen. 
	• 102 maanomistajaa, 20 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 803 ha, osa kokouksen osanottajista hyvin kriittisiä, osa myönteisiä, ei etene tilusjärjestelyselvitykseen. 

	2. Kalajoen Marjaräme 
	2. Kalajoen Marjaräme 

	• 69 maanomistajaa, 11 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 702 ha, myönteinen suhtautuminen, etenee selvitykseen. 
	• 69 maanomistajaa, 11 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 702 ha, myönteinen suhtautuminen, etenee selvitykseen. 


	3. Haapajärven Koposperä 
	3. Haapajärven Koposperä 
	3. Haapajärven Koposperä 

	• 84 maanomistajaa, 4 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1099 ha. Osanottajien määrä vähäinen tiedotustilaisuudessa kirkonkylällä, uutta tilaisuutta lähemmäksi aluetta kylälle harkittiin, ei ehditty toteuttaa hankkeen aikana. 
	• 84 maanomistajaa, 4 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1099 ha. Osanottajien määrä vähäinen tiedotustilaisuudessa kirkonkylällä, uutta tilaisuutta lähemmäksi aluetta kylälle harkittiin, ei ehditty toteuttaa hankkeen aikana. 

	4. Nivalan Mustakorpi 
	4. Nivalan Mustakorpi 

	• 245 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1442 ha, hyvin myönteistä suhtautumista, asian tarpeettomaksi omalta kohdaltakaan kokevat eivät vastustaneet, etenee selvitykseen. 
	• 245 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, alueen pinta-ala 1442 ha, hyvin myönteistä suhtautumista, asian tarpeettomaksi omalta kohdaltakaan kokevat eivät vastustaneet, etenee selvitykseen. 

	5. Oulaisten Lampinneva 
	5. Oulaisten Lampinneva 

	• 86 maanomistajaa, 8 mukana tiedotustilaisuudessa, 1103 ha, myönteinen vastaanotto, etenee selvitykseen. 
	• 86 maanomistajaa, 8 mukana tiedotustilaisuudessa, 1103 ha, myönteinen vastaanotto, etenee selvitykseen. 

	6. Vihannin Vilminko 
	6. Vihannin Vilminko 

	• 92 maanomistajaa, 15 mukana tiedotustilaisuudessa, 1277 ha, osin myönteinen vastaanotto. 
	• 92 maanomistajaa, 15 mukana tiedotustilaisuudessa, 1277 ha, osin myönteinen vastaanotto. 

	7. Haukiputaan Luukelanperä 
	7. Haukiputaan Luukelanperä 

	• 195 maanomistajaa, 39 mukana tiedotustilaisuudessa, 1880 ha, toimitushakemus jätetty.  
	• 195 maanomistajaa, 39 mukana tiedotustilaisuudessa, 1880 ha, toimitushakemus jätetty.  

	• Hakemus tilusjärjestelyselvityksestä jätetty jo edellisen hankkeen aikana, joten toimitushakemusta ei luettu tämän hankkeen tuloksiin. 
	• Hakemus tilusjärjestelyselvityksestä jätetty jo edellisen hankkeen aikana, joten toimitushakemusta ei luettu tämän hankkeen tuloksiin. 

	8. Yli-Iin Kangasoja 
	8. Yli-Iin Kangasoja 

	• 113 maanomistajaa, 8 tiedotustilaisuudessa, 3978 ha (iso osa valtionmaata), etenee selvitykseen. 
	• 113 maanomistajaa, 8 tiedotustilaisuudessa, 3978 ha (iso osa valtionmaata), etenee selvitykseen. 

	9. Ylivieskan Hevosmaa 
	9. Ylivieskan Hevosmaa 

	• 181 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, 1891 ha, tilusjärjestelyn toimitushakemus jätetty. 
	• 181 maanomistajaa, 37 mukana tiedotustilaisuudessa, 1891 ha, tilusjärjestelyn toimitushakemus jätetty. 

	10.  Alavieskan Kivineva 
	10.  Alavieskan Kivineva 

	• 184 maanomistajaa, 25 mukana tiedotustilaisuudessa, 1000 ha, etenee selvitykseen. 
	• 184 maanomistajaa, 25 mukana tiedotustilaisuudessa, 1000 ha, etenee selvitykseen. 


	 
	Hankesuunnitelmaan kuului tilusjärjestelyn tulosten esittely maanomistajille järjestämällä maastoretkeily vanhemmille, jo toteutuneille tilusjärjestelyalueille. Osanottajia ei kuitenkaan saatu tarpeeksi retkeilyjen järjestämiseksi, joten tulosten esittely päätettiin toteuttaa videomuotoisesti.  
	Aihealuetta esittelevä video ”Ratkaisuja metsätilarakenteen ongelmiin” kuvattiin kesällä 2022 Haukiputaan Onkamoselässä toteutetulla tilusjärjestelyalueella. Videossa haluttiin erityisesti tuoda esiin tilusjärjestelyn mahdollistamia konkreettisia metsätalouden toimenpiteitä kuten metsätien rakentaminen, hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden tehostuminen kuviokoon kasvaessa ja talousmetsien 
	luonnonhoidon mahdollistuminen. Video on katsottavissa Metsäkeskuksen Youtube-kanavalla. 

	Figure
	Hankkeessa toteutettiin tilusjärjestelyjen ja yhteismetsän hyötyjä esittelevä video. 
	Hankkeessa toteutettiin tilusjärjestelyjen ja yhteismetsän hyötyjä esittelevä video. 
	 
	Metsäkeskuksen ajantasaista metsävaratietoa hyödynnettiin tilusjärjestelyjen kannattavuuden arvioinnissa kullakin alueella. Tiedot poimittiin Metsäkeskuksen asiantuntijoiden avulla Metsäkeskuksen tietokannasta. Tietojen perusteella voitiin laskea tilusjärjestelyn tuomat hyödyt ja kustannukset ja siten arvioida kannattaako tilusjärjestelyyn lähteä. Jatkossa voidaan käyttää Metsäkeskuksen tuottamaa avointa metsävaratietoa, mikä yksinkertaistaa pohjatietojen hankkimista. 
	 
	Metsätoimijoiden hyödyntäminen  
	Hanke hyödynsi paikallisten metsätoimijoiden asiantuntemusta kaikissa toimenpiteissään. Erityisesti aiemmassa tilarakennehankkeessa (Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanke) muodostettu asiantuntijaverkosto oli toiminnan keskiössä. Toimijoiden paikallistuntemus auttoi kohdistamaan kehittämistoimia juuri sinne, missä niitä eniten kaivattiin.  
	 
	 
	Figure

	Kuvateksti Tj-laskelma: Ajantasaisen metsävaratiedon perusteella voitiin tehdä laskelma tilusjärjestelyn kannattavuudesta.  
	Kuvateksti Tj-laskelma: Ajantasaisen metsävaratiedon perusteella voitiin tehdä laskelma tilusjärjestelyn kannattavuudesta.  
	Kuvateksti Tj-laskelma: Ajantasaisen metsävaratiedon perusteella voitiin tehdä laskelma tilusjärjestelyn kannattavuudesta.  
	 
	Hankkeen aikana käytiin keskustelua myös jo olemassa olevaan yhteismetsään liittymisen eduista verrattuna uuden yhteismetsän perustamiseen. Tältä pohjalta tehtiin Excel-pohjainen laskuri uuden yhteismetsän muodostamisen kannattavuuden arvioimiseksi. 


	Figure
	Kuvateksti Yhteismetsälaskuri: Excel-laskurilla voidaan arvioida pienen yhteismetsän perustamisen kannattavuutta. 
	Kuvateksti Yhteismetsälaskuri: Excel-laskurilla voidaan arvioida pienen yhteismetsän perustamisen kannattavuutta. 
	 
	Hanketeemasta tiedotettiin seuraavasti: tehtiin netti- ja Facebook-sivut, Fb-sivuilla tiedotettiin hankkeen kulusta ja tehtiin hankkeen teemoihin liittyviä päivityksiä. 

	Figure
	Kuvateksti: Facebookia käytettiin tiedotuskanavana. 
	Kuvateksti: Facebookia käytettiin tiedotuskanavana. 
	 
	Facebook-sivuille tehtiin lisäksi viisi kappaletta lyhyitä teemavideoita. 

	Figure
	 
	 
	Kuvateksti: Lyhyet helposti toteutettavat videoklipit Facebookissa elävöittävät tiedotusta. 

	Hanketta esiteltiin Oulun Yhteismetsäpäivillä 2019, esiteltiin hanke erikseen Oulun kaupungille ja kahdelle yhteismetsän osakaskunnalle (Utajärvi ja Pyhä-Kala), pidettiin yhteinen tiedotustilaisuus kaikille hankkeessa mukana oleville yhteismetsille, esiteltiin hanketta erikseen yhdelle isolle perikunnalle (Kutilainen pk.) ja kahdelle isolle yhteisalueelle (Kuusikko-Vehkaperä ja Ulkometsä), pidettiin toimijoille yhteismetsien kirjanpitoa esitellyt webinaari, järjestettiin yhteismetsille ja ammattilaisille Tu
	Hanketta esiteltiin Oulun Yhteismetsäpäivillä 2019, esiteltiin hanke erikseen Oulun kaupungille ja kahdelle yhteismetsän osakaskunnalle (Utajärvi ja Pyhä-Kala), pidettiin yhteinen tiedotustilaisuus kaikille hankkeessa mukana oleville yhteismetsille, esiteltiin hanketta erikseen yhdelle isolle perikunnalle (Kutilainen pk.) ja kahdelle isolle yhteisalueelle (Kuusikko-Vehkaperä ja Ulkometsä), pidettiin toimijoille yhteismetsien kirjanpitoa esitellyt webinaari, järjestettiin yhteismetsille ja ammattilaisille Tu
	 
	Hanketta esiteltiin muiden toimijoiden tilaisuuksissa seuraavasti: 
	- Pohjois-Suomen Erämessut 2019  
	- Pohjois-Suomen Erämessut 2019  
	- Pohjois-Suomen Erämessut 2019  

	- Metsäiltamat Ruokolahdessa 2019 
	- Metsäiltamat Ruokolahdessa 2019 

	- Eväitä mielelle ja kielelle Oulu, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 
	- Eväitä mielelle ja kielelle Oulu, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 

	- Eväitä mielelle ja kielelle Rovaniemi, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 
	- Eväitä mielelle ja kielelle Rovaniemi, Maanmittauslaitoksen infotilaisuus 2019 

	- Proforest metsämessut Haapavesi 2019 (kuvia) 
	- Proforest metsämessut Haapavesi 2019 (kuvia) 

	- Yhteismetsäpäivät Oulu 2019 
	- Yhteismetsäpäivät Oulu 2019 

	- Äimäraution metsäpäivä 2019 
	- Äimäraution metsäpäivä 2019 

	- Stora Enson asiantuntijoitten Teams-palaveri 2020 
	- Stora Enson asiantuntijoitten Teams-palaveri 2020 


	- Metsä Groupin asiantuntijoiden Teams-palaver 2021 
	- Metsä Groupin asiantuntijoiden Teams-palaver 2021 
	- Metsä Groupin asiantuntijoiden Teams-palaver 2021 

	- Proforest metsämessut Kalajoki 2021 
	- Proforest metsämessut Kalajoki 2021 


	 

	Figure
	Kuvateksti: Proforest-metsämessuilla Haapavedellä esiteltiin hankeaiheita yleisölle. 
	Kuvateksti: Proforest-metsämessuilla Haapavedellä esiteltiin hankeaiheita yleisölle. 
	 
	b. Aikataulu 
	Hanke käynnistyi 1.3.2019. Alun perin hanke oli kaksivuotinen, mutta vuoden jatkoaika haettiin alkuvuodesta 2021 ja toisen kerran kuuden kuukauden jatkoaika alkuvuodesta 2022. Hankkeen toteutusaikaa haluttiin jatkaa koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi ja toisen kerran hankkeeseen kuuluvan videon valmistumisen varmistamiseksi. Hanke päättyi 31.8.2022. Käytännön toiminta vuonna 2022 keskittyi pääosin neuvontamateriaalin tuottamiseen ja raportointiin. 
	c. Resurssit 
	Hankkeessa työskenteli Metsäkeskuksella osa-aikaisena projektipäällikkö Ari Karjalainen 1.3.2019–31.3.2022. Lisäksi Metsäkeskuksen viestinnässä, taloushallinnossa ja asiantuntijoitten taholta tehtiin töitä hankkeelle. Maanmittauslaitokselta hankkeessa työskenteli Mikko Honkanen 1.3.2019 - 1.2.2020 ja Heikki Ala-aho 1.3.2020–31.8.2022. 
	Ostopalveluna hankittiin sähköisen julkaisun osana aihepiiriin liittyvä video.  Hankinta kilpailutettiin. Muutoin ostopalvelut olivat pieniä tilaisuuksiin ja yleiseen tiedottamiseen liittyviä julisteiden ja roll-upin hankintaa. 
	d. Toteutuksen organisaatio 
	Suomen metsäkeskuksella hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö, viestinnän asiantuntijat ja hankesihteeri. Lisäksi elinkeinopäällikkö ohjasi sisäisesti hankkeen 
	toimintaa ja Metsäkeskuksen tilarakenteen asiantuntijat olivat tärkeä sisäinen verkosto.  
	Maanmittauslaitokselta hankkeessa työskenteli metsäpuolen asiantuntija sekä satunnaisemmin tilusjärjestelyyn ja tilanarvolaskentaan liittyviä asiantuntijoita.  
	Hankkeen toimintaa ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui kaikkiaan kahdeksan kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano oli Heikki Aarnipuro (Haukipudas-Onkamoselän yhteismetsän hoitokunnan varapuheenjohtaja), Heikki Ahola (yrittäjä, H. A. Forest Oy), Markku Ekdahl (MTK metsälinja), Markku Kovalainen (Verohallinto), Matti Härkönen (Stora Enso), Mikko Harju (Mhy Oulun seutu), Pirjo Onkalo (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), Ville Honkanen (OP Oulu), Visa Korhonen (Maanmittauslaitos), Jarmo Mulari (Suomen metsäkeskus). Lisäks
	 
	e. Kustannukset ja rahoitus 
	Hanke toteutui suunnitellun kokonaisbudjetin mukaisena. Pieniä budjetin sisäisiä muutoksia tehtiin vuonna 2021 siirtämällä Maanmittauslaitoksen palkoista Metsäkeskukselle sekä palkoista ostopalveluun lisähankintojen saamiseksi. Muutamia tilaisuuksia ja retkiä ei voitu järjestää ja lopussa näin säästyneitä vuokra- ja muita kuluja (tilaisuuksia ja retkiä ei voitu järjestää) siirrettiin palkkakustannuksiin videon työstämistä varten. Alla taulukossa toteutunut budjetti. 
	  
	Kulurakenne 
	Kulurakenne 
	Kulurakenne 
	Kulurakenne 
	Kulurakenne 
	Budjetti (alkuperäinen) 
	Budjetti  (muutos 2021) 
	Toteutunut 31.8.2022  

	Metsäkeskus 
	Metsäkeskus 
	118632 
	135992 
	139648 

	palkat 
	palkat 
	86800 
	91687 
	99012 

	vuokrat 
	vuokrat 
	2000 
	3500 
	2240 

	ostopalvelut 
	ostopalvelut 
	5000 
	13800 
	11138 

	muut kulut 
	muut kulut 
	4000 
	5000 
	3493 

	flatrate 24 
	flatrate 24 
	20832 
	22005 
	23764 

	Maanmittauslaitos 
	Maanmittauslaitos 
	94612 
	77252 
	73289 

	palkat 
	palkat 
	76300 
	62300 
	59103 

	flatrate 24 
	flatrate 24 
	18312 
	14952 
	14184 

	Hanke yhteensä 
	Hanke yhteensä 
	213244 
	213244 
	212936 

	palkat 
	palkat 
	163 100 
	153987 
	158 116 

	vuokrat 
	vuokrat 
	2000 
	3500 
	2240 

	ostopalvelut 
	ostopalvelut 
	5000 
	13800 
	11 139 

	muut kulut 
	muut kulut 
	4000 
	5000 
	3493 

	flatrate 24 
	flatrate 24 
	18312 
	36957 
	37936 




	f. Raportointi ja seuranta 
	Hankkeen toiminnasta raportoitiin maksukausittain maksatushakemuksen liitteenä väliraportilla. Seurantatiedot tallennettiin vuosittain Hyrrä-järjestelmään. Hankkeessa laadittiin loppuraportti, jonka liitteissä on tuotu esille erilliset raportit ja muut oleelliset hankkeen aikana tuotetut materiaalit.  
	Hankkeen edistymistä seurattiin ohjausryhmän kokouksissa ja projektipäällikön kehityskeskusteluissa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hankkeen aikana käytössä oli Metsäkeskuksen Teams-työtila, jonka kautta jaettiin keskeisiä dokumentteja. 
	Metsäkeskuksella on sähköinen asianhallintajärjestelmä, johon viedään kaikki hanketta koskevat asiakirjat ja dokumentit. Metsäkeskuksen asianhallintajärjestelmään on tallennettu hankkeen viralliset asiakirjat sekä toimintaan liittyvää materiaalia. Tiedot löytyvät hankkeen Metsäkeskuksen omalla projektinumerolla tai ELY-keskuksen hankenumerolla sekä hankkeen nimellä.  
	Materiaalipyynnöt voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: 
	Materiaalipyynnöt voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen: 
	kirjaamo@metsakeskus.fi
	kirjaamo@metsakeskus.fi

	 

	 
	g. Toteutusoletukset ja riskit 
	Hankesuunnitelmassa kirjattiin riskejä seuraavasti: 
	R1. Hanke- ja yhteistyökumppaneiden sitoutumisen vähentyminen sekä alan muiden toimijoiden varaukselliset asenteet asiantuntijoiden yhteistoimintaa kohtaan. 
	• Kumppaneiden sitoutumisessa ja asenteissa ei havaittu ongelmia. 
	• Kumppaneiden sitoutumisessa ja asenteissa ei havaittu ongelmia. 
	• Kumppaneiden sitoutumisessa ja asenteissa ei havaittu ongelmia. 


	 
	R2. Metsänomistajien odotuksia ei tunnisteta ja metsänomistajat eivät koe toimintaa houkuttelevana ja hyväksyttävänä. 
	• Yhdellä tilusjärjestelyalueella osa maanomistajista suhtautui tilusjärjestelyselvityksen aloittamiseen voimakkaan negatiivisesti ja osa positiivisesti suurimman osan ollessa puolueettomalla kannalla. Tilannetta ei saatu keskustelemalla paranemaan. Muuten hankkeen aikana vastaanotto hankkeen teemoihin oli kiinnostunut ja kannustava, mm. hanketta pyydettiin myös toimittamaan lisätietoja eri tahoille useammasta aihepiiristä, mm. yhteismetsien kirjanpito, tuulivoimarakentaminen ja tilan arvon määritys. 
	• Yhdellä tilusjärjestelyalueella osa maanomistajista suhtautui tilusjärjestelyselvityksen aloittamiseen voimakkaan negatiivisesti ja osa positiivisesti suurimman osan ollessa puolueettomalla kannalla. Tilannetta ei saatu keskustelemalla paranemaan. Muuten hankkeen aikana vastaanotto hankkeen teemoihin oli kiinnostunut ja kannustava, mm. hanketta pyydettiin myös toimittamaan lisätietoja eri tahoille useammasta aihepiiristä, mm. yhteismetsien kirjanpito, tuulivoimarakentaminen ja tilan arvon määritys. 
	• Yhdellä tilusjärjestelyalueella osa maanomistajista suhtautui tilusjärjestelyselvityksen aloittamiseen voimakkaan negatiivisesti ja osa positiivisesti suurimman osan ollessa puolueettomalla kannalla. Tilannetta ei saatu keskustelemalla paranemaan. Muuten hankkeen aikana vastaanotto hankkeen teemoihin oli kiinnostunut ja kannustava, mm. hanketta pyydettiin myös toimittamaan lisätietoja eri tahoille useammasta aihepiiristä, mm. yhteismetsien kirjanpito, tuulivoimarakentaminen ja tilan arvon määritys. 


	 
	R3. Hankkeen saama rahoitus jää haettua pienemmäksi. 
	• Rahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.  
	• Rahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.  
	• Rahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti.  


	 
	R4. Hankkeeseen nimettävien avainhenkilöiden osaaminen sekä sitoutuminen ja pysyvyys. 
	• Hankkeeseen Maanmittauslaitokselta alkuperäisesti nimetty ja jo sen suunnitteluun osallistunut työntekijä jäi pois kesken hankkeen, jonka vuoksi hanke eteni suunniteltua hitaammin. 
	• Hankkeeseen Maanmittauslaitokselta alkuperäisesti nimetty ja jo sen suunnitteluun osallistunut työntekijä jäi pois kesken hankkeen, jonka vuoksi hanke eteni suunniteltua hitaammin. 
	• Hankkeeseen Maanmittauslaitokselta alkuperäisesti nimetty ja jo sen suunnitteluun osallistunut työntekijä jäi pois kesken hankkeen, jonka vuoksi hanke eteni suunniteltua hitaammin. 


	 
	R5. Hankeaikana mahdollisesti toteutuvat lainsäädäntömuutokset tapahtuvat hankkeen kannalta ei-toivottuun suuntaan 
	• Lainsäädäntömuutoksia ei tapahtunut. 
	• Lainsäädäntömuutoksia ei tapahtunut. 
	• Lainsäädäntömuutoksia ei tapahtunut. 


	 
	R6. Hankkeen aikana toteutuu isoja organisaatiomuutoksia, resurssien leikkauksia tai tietojärjestelmäuudistuksia, joiden johdosta hankkeen toteutuminen estyy tai vaikeutuu. 
	• Metsäkeskuksen projektinseurannan (Reportronic) ja taloushallinnon (eFina, M2) ohjelmistot uudistuivat hankkeen aikana, mikä vaikeutti ajoittain hankkeen seurantaa. 
	• Metsäkeskuksen projektinseurannan (Reportronic) ja taloushallinnon (eFina, M2) ohjelmistot uudistuivat hankkeen aikana, mikä vaikeutti ajoittain hankkeen seurantaa. 
	• Metsäkeskuksen projektinseurannan (Reportronic) ja taloushallinnon (eFina, M2) ohjelmistot uudistuivat hankkeen aikana, mikä vaikeutti ajoittain hankkeen seurantaa. 


	 
	Koronaepidemian aiheuttamaa poikkeustilannetta ei osattu ennakoida. Se hidasti ja sekoitti hankkeen aikataulua sekä esti osittain kokousten ja tiedotustilaisuuksien pitämistä. Toisaalta kokoontumisrajoitusten vuoksi otettiin käyttöön uusia työtapoja (verkkotilaisuudet) ja näillä voitiin korvata pitämättä jääneitä lähitilaisuuksia. 
	4.3 Yhteistyökumppanit 
	Maanmittauslaitos, hankekumppani 
	Ohjausryhmä (jäsenet lueteltu kohdassa 4.2 d) 
	Yhteismetsät 10 kpl (esitelty kohdassa 4.2 a) 
	Metsänhoitoyhdistykset 7 kpl, liitteessä 2 
	Oulun kaupunki 
	Kuukkeli Oy 
	Metsä Group 
	Stora Enso 
	Alueelliset hankkeet: Aktiivisuutta metsänomistukseen - lisää hiiltä Lapin metsiin 
	 
	4.4 Tulokset ja vaikutukset 
	1. Tavoite: Metsänomistajat tiedostavat metsäomaisuuden järjestelyt (kiinteistörakenteen parantamisen) mahdollisuudeksi parantaa metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta: 
	o metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu hankkeen tiedotustilaisuuksien kautta viisi kappaletta (tavoite 5 kpl): Haukiputaan Luukelanperä, Yli-iin Kangasoja, Ylivieskan Hevosmaa, Nivalan Mustakorpi ja Kalajoen Marjaräme. 
	o metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu hankkeen tiedotustilaisuuksien kautta viisi kappaletta (tavoite 5 kpl): Haukiputaan Luukelanperä, Yli-iin Kangasoja, Ylivieskan Hevosmaa, Nivalan Mustakorpi ja Kalajoen Marjaräme. 
	o metsätilusjärjestelyselvityksiä on haettu hankkeen tiedotustilaisuuksien kautta viisi kappaletta (tavoite 5 kpl): Haukiputaan Luukelanperä, Yli-iin Kangasoja, Ylivieskan Hevosmaa, Nivalan Mustakorpi ja Kalajoen Marjaräme. 


	• näistä Luukelanperä on edennyt tilusjärjestelytoimitukseen (tavoite 1 kpl) 
	• näistä Luukelanperä on edennyt tilusjärjestelytoimitukseen (tavoite 1 kpl) 
	• näistä Luukelanperä on edennyt tilusjärjestelytoimitukseen (tavoite 1 kpl) 

	o yhteismetsäalan kasvattaminen: hankkeessa mukana olevien yhteismetsien pinta-ala on kasvanut liittymisten kautta hankeaikana 1408 ha (tavoite 1500 ha). 
	o yhteismetsäalan kasvattaminen: hankkeessa mukana olevien yhteismetsien pinta-ala on kasvanut liittymisten kautta hankeaikana 1408 ha (tavoite 1500 ha). 

	o metsien omistusrakenteen muutoksen mahdollisuuksista on tiedotettu kirjeitse 2766 metsänomistajalle (tavoite 1000 kpl) 
	o metsien omistusrakenteen muutoksen mahdollisuuksista on tiedotettu kirjeitse 2766 metsänomistajalle (tavoite 1000 kpl) 

	• lisäksi on lähetetty 1080 lyhyempää kirjekutsua ja 4074 tekstiviestikutsua tilaisuuksiin. 
	• lisäksi on lähetetty 1080 lyhyempää kirjekutsua ja 4074 tekstiviestikutsua tilaisuuksiin. 

	o hankkeen yhteismetsä- ja tilusjärjestelytilaisuuksiin on osallistunut lähitilaisuuksissa 236 henkilöä ja verkkotilaisuuksissa 79 henkilöä.  
	o hankkeen yhteismetsä- ja tilusjärjestelytilaisuuksiin on osallistunut lähitilaisuuksissa 236 henkilöä ja verkkotilaisuuksissa 79 henkilöä.  

	o kirjanpitoon ja tuulivoimaan liittyvissä verkkotilaisuuksissa on ollut osallistujia yhteensä 289 kpl, yhteisjärjestelyjen vuoksi hankkeen tuloksiin voidaan lukea vain 183 kpl. 
	o kirjanpitoon ja tuulivoimaan liittyvissä verkkotilaisuuksissa on ollut osallistujia yhteensä 289 kpl, yhteisjärjestelyjen vuoksi hankkeen tuloksiin voidaan lukea vain 183 kpl. 

	o laajentumismahdollisuuksista on tiedotettu kymmenelle yhteismetsälle (tavoite 10 kpl) pitämällä neuvottelukokoukset yhteismetsän toimihenkilöiden kanssa. 
	o laajentumismahdollisuuksista on tiedotettu kymmenelle yhteismetsälle (tavoite 10 kpl) pitämällä neuvottelukokoukset yhteismetsän toimihenkilöiden kanssa. 


	 
	2. Tavoite: Metsätoimijat edistävät aktiivisesti metsätilarakenteen parantamista -hankkeessa edistettävissä kohteissa mukana vähintään yksi toimija: 
	o Kahdeksan yhteismetsän kanssa oli mukana paikallinen metsänhoitoyhdistys, kaikkiaan seitsemän mhy:tä oli mukana hankkeessa. Kangasojan yhteismetsässä oli mukana metsäpalveluyritys Kuukkeli Oy. Suomen hiilinielu yhteismetsän kanssa ei ollut mukana toimijaa. 
	o Kahdeksan yhteismetsän kanssa oli mukana paikallinen metsänhoitoyhdistys, kaikkiaan seitsemän mhy:tä oli mukana hankkeessa. Kangasojan yhteismetsässä oli mukana metsäpalveluyritys Kuukkeli Oy. Suomen hiilinielu yhteismetsän kanssa ei ollut mukana toimijaa. 
	o Kahdeksan yhteismetsän kanssa oli mukana paikallinen metsänhoitoyhdistys, kaikkiaan seitsemän mhy:tä oli mukana hankkeessa. Kangasojan yhteismetsässä oli mukana metsäpalveluyritys Kuukkeli Oy. Suomen hiilinielu yhteismetsän kanssa ei ollut mukana toimijaa. 

	o Jokaisen yhteismetsän hallinnossa mukana olevia toimihenkilöitä osallistui toimintaan. 
	o Jokaisen yhteismetsän hallinnossa mukana olevia toimihenkilöitä osallistui toimintaan. 

	o Toiminnassa on hyödynnetty Metsätilarakenteen asiantuntijaverkostoa, mm. Tuulivoimawebinaarin järjestelyissä ja yhteismetsien yhdistymisen vaatimassa asiantuntija-avussa sekä videon tekemisessä. 
	o Toiminnassa on hyödynnetty Metsätilarakenteen asiantuntijaverkostoa, mm. Tuulivoimawebinaarin järjestelyissä ja yhteismetsien yhdistymisen vaatimassa asiantuntija-avussa sekä videon tekemisessä. 


	 
	3. Tavoite: Viestintä metsätilarakenteen parantamisesta Pohjois-Pohjanmaalla: 
	o koottiin sekä tämän että aikaisempien samaa teemaa edustavien hankkeiden kokemukset diamateriaaliksi ja tehtiin aihetta tukeva video  
	o koottiin sekä tämän että aikaisempien samaa teemaa edustavien hankkeiden kokemukset diamateriaaliksi ja tehtiin aihetta tukeva video  
	o koottiin sekä tämän että aikaisempien samaa teemaa edustavien hankkeiden kokemukset diamateriaaliksi ja tehtiin aihetta tukeva video  

	o tiedotteita ja artikkeleja tilarakenteen parantamisen mahdollisuuksista on julkaistu 29 kappaletta (tavoite 15 kpl) 
	o tiedotteita ja artikkeleja tilarakenteen parantamisen mahdollisuuksista on julkaistu 29 kappaletta (tavoite 15 kpl) 



	Figure
	Kuvateksti: Lehdistössä oltiin esillä sekä tilusjärjestely- että yhteismetsäasiassa. 
	Kuvateksti: Lehdistössä oltiin esillä sekä tilusjärjestely- että yhteismetsäasiassa. 
	 

	Kokemuksia ja havaintoja hankeajalta: 
	Kokemuksia ja havaintoja hankeajalta: 
	Hankkeeseen mukaan lähtevien yhteismetsien löytäminen oli helppoa, koska alueella oli perustettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, osin edellisten hankkeiden tuloksena useita yhteismetsiä, jotka olivat pinta-alaltaan pienehköjä ja halusivat kasvaa. Uusien osakkaiden löytäminen näihin yhteismetsiin oli sitä vastoin hankalampaa.  
	Tiedotustilaisuudet ja esiintyminen medioissa levitti tietoa yhteismetsistä ja jokaisen yhteismetsän kohdalla maanomistajien alustavia yhteydenottoja tuli jonkin verran. Osa kiinnostuneista kuitenkin jäi pois melko nopeasti ensimmäisten selvitysten jälkeen monenlaisiin syihin vedoten. Osa pysyi mukana lähes loppuun asti, mutta irtaantui kuitenkin ennen liittymissopimuksen allekirjoitusta. 
	Monet kiinnostuneista olivat hyvin pieniä maanomistajia, joitten kanssa kului paljon aikaa, mutta liittymispinta-ala jäi pieneksi. Yleensä liittymisprosessi kesti kuukausia ja vaati niin yhteismetsältä kuin maanomistajaltakin useita neuvottelukierroksia. Kokemukseksi jäi, että yhteismetsän oma aktiivisuus 
	osakkaiden hankinnassa olisi tärkeää. Kun asiaa pidettiin paikkakunnalla esillä pidempään, tieto levisi ja uusia kiinnostuneita tuli vähitellen mukaan. 
	Tilusjärjestelyn kytkeminen yhteismetsän laajenemiseen kannattaa tehdä silloin, kun se on mahdollista. Molemmat asiat voidaan nivoa yhteen ja omistusjärjestely tulee käsiteltyä maanomistajan kannalta laajemmin kuin pelkän yhteismetsään liittymisen yhteydessä. Toisaalta tilusjärjestely on suhteellisen monipolvinen prosessi ja sen eteneminen vie aikaa, joten myös yhteismetsään liittyminen voi olla hitaampaa. 
	Metsätilusjärjestelyn suunnitteleminen hankealueilla kiinnosti metsänomistajia yleensä siinä määrin, että tiedotustilaisuuksissa oli runsas osanotto verrattuna pelkkään yhteismetsäasiaan. Lisäksi tuli runsas määrä tiedusteluja puhelimitse. Suhtautuminen tilusjärjestelyselvityksen mahdolliseen käynnistämiseen oli yleensä myönteinen. Yhdessä tapauksessa oli enemmälti jyrkkää vastustusta. Hankealueiden rajaaminen pieniksi tuhannen hehtaarin pelkästään metsäisiksi alueiksi oli tiedottamisen kannalta onnistunut 
	Metsäkeskuksen metsävaratiedon käyttäminen tilusjärjestelyn kannattavuuden arviointiin onnistui hyvin. Kaikille alueille tehtiin kannattavuuslaskelma ja tämän perusteella niitä voitiin asettaa paremmuusjärjestykseen tilusjärjestelyn tarpeen suhteen. 
	Yhteismetsään liittyminen tai metsätiluksien uudelleenjärjestely eivät ole jokapäiväistä toimintaa metsäalalla. Tämän vuoksi näiden sinällään tehokkaiden toimenpiteiden tuntemus niin metsänomistajien kuin metsäalan toimijoidenkaan parissa ei ole kovin yksityiskohtaista. Tähän tarpeeseen hankkeen tuottama opastus diasarjan ja videon muodossa vastaa hyvin. 
	Koronaepidemia toi muutoksia tavanomaisiin käytäntöihin viestinnän alueella. Lähitilaisuuksia oli pakko perua. Osa näistä muutettiin verkkotilaisuuksiksi, mikä onnistui pääosin hyvin. Verkkotilaisuus toi osallistumisen mahdollisuuden sellaisillekin maanomistajille, jotka eivät muuten olisi päässeet tilaisuuteen, mutta oletettavasti myös karsi osan pois teknisen vaativuuden vuoksi. Molemmilla kokoustavoilla on puolensa eivätkä ne täysin korvaa toisiaan. Yksi tilusjärjestely aiheinen verkkotilaisuus peruttiin
	Uutena viestintäkanavana hankkeella kokeiltiin Facebook-sivuja. Facella on sähköisen viestinnän edut nopeuden, ajankohtaisuuden ja helpon käytettävyyden muodossa. Täysin kanavaa ei ehkä osattu hyödyntää, seuraajien määrä julkaisuilla jäi pieneksi (muutamia kymmeniä-satoja). Parhaiten onnistuivat lyhyet teemavideot (2000–3000 tavoitettua). Kanavan tehokas hyödyntäminen vaatii sosiaalisen median käyttötaitoja. Toisaalta hankekohteet olivat verkkaisesti eteneviä, ympäri Pohjois-Pohjanmaata sijaitsevia pientä k
	Hankesuunnitelmassa todettiin metsätilarakenteen parantamisen edistävän myös kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisen mahdollisuuksia. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Haapaveden yhteismetsän mailla olevan luontokohteen suojelumahdollisuuksien kartoitus. 
	Ohjausryhmän arviointi Ohjausryhmälle lähetettiin arviointikysely 11.8.2022. Kyselyn pohjalta saatu palaute oli varsin hyvää. Yhteenveto palautteesta löytyy raportin liitteistä. 
	5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
	Tilusjärjestelyt: 
	Tarvetta tilusjärjestelyille on jatkuvasti metsätilarakenteen ollessa pirstaleinen laajoilla alueilla. Järjestelyn käynnistyminen vaatii useimmiten ulkopuolisen aloitteen, maanomistajat eivät yleensä tiedä, miten asiaa viedä eteenpäin, vaikka tarvetta toimenpiteille olisi. Tässä korostuu hanketoiminnan ja Maanmittauslaitoksen merkitys järjestelyjen alkuun saattamiselle. 
	Hankkeessa tilusjärjestelyalueet valittiin Mekira-ohjelman ja paikallistuntemuksen perusteella, jonka jälkeen alueelle suunniteltiin tiedotustilaisuus. Tilaisuuteen sitten laskettiin SMK:n metsävaratiedoilla tilusjärjestelyn kannattavuus; olisiko tehokkaampi toimintamalli, että kannattavuus lasketaan heti alueen valinnan jälkeen, ja jos kannattavuus näyttää heikolta, ei kohdetta viedä enää eteenpäin ollenkaan. Näin voitaisiin laskea kannattavuuksia useille alueille ja valita niistä parhaat jatkotoimenpiteit
	Yhteismetsät: 
	Hankkeen aikana huomattiin selvä tarve jo olemassa olevien yhteismetsien toiminnan tehostamiselle. Parhaiten tämä voidaan alkuvaiheessa toteuttaa 
	yhteismetsän pinta-alan kasvattamisella, jolloin saavutetaan suuruuden ekonomian tuomia hyötyjä. Uusilla pienehköillä yhteismetsillä on yleensä halu laajenemiseen, mutta keinot uusien osakkaiden hakemiseen puuttuvat. Asiaa tulisi edistää luomalla yhteismetsille selvä omatoimisen laajentumisen malli. Tiedotusta ja neuvontaa tulisi kohdistaa niille maanomistajille, jotka pohtivat liittyäkö jo olemassa olevaan yhteismetsään vai perustaako uusi yhteismetsä. 
	Hankkeen aikana tapahtui yksi yhteismetsien yhdistyminen, jossa pienehkö suvun yhteismetsä liittyi isompaan yhteismetsään. Tämä toimintamalli sopi hyvin kyseiseen tapaukseen ja kannattaa pitää esillä neuvonnassa yleisemminkin harkittaessa eri vaihtoehtoja yhteismetsien toiminnan järjestämiseen. 
	Tuulivoimarakentaminen nousi hankkeen aikana esille odottamattoman suuressa määrin. Yllättäen esille nousseet voimalahankkeet sekoittivat sekä tilusjärjestely- että yhteismetsäalueitten suunnittelua useassa kohteessa. Yhdessä tapauksessa tuulivoiman vaikutus saatiin laskennallisesti huomioitua yhteismetsän ja liittyvän tilan arvoon, mutta tämän ongelman yleisempään ratkaisemiseen tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuutta silmällä pitäen. 
	6. Allekirjoittajat ja päiväys 
	Projektipäällikkö, Tiedostava metsätilan omistus -hanke. 
	Haapavesi 31.3.2022 
	Ari Karjalainen 
	Tilarakenteen asiantuntija Jarmo Mulari (sähköinen allekirjoitus) 
	Kajaani 28.10.2022 
	Elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo (sähköinen allekirjoitus) 
	Oulu 28.10.2022 
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