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Kiinnostus metsiä kohtaan ehkä
korkeampi kuin koskaan
• Metsät ovat hyvinvoinnin lähde, taloutemme romahtaisi
ilman niiden hyödyntämistä
• Metsät torjuvat ihmiskunnan suurinta uhkaa,
ilmastonmuutosta
• Uusiutuvat raaka-aineet korvaavat erityisesti fossiilisia
• Kierrätys on osa kiertotaloutta
• Puusta kehitetään koko ajan uusia tuotteita
Tulevaisuus on valoisa kun pystymme
voittamaan kestävyyden haasteen!

Ajankohtaista
• Puukauppa hiljentynyt myös Pirkanmaalla viime vuodesta
• Puurakentaminen kasvussa
• Hiilinielut ja varastot, paljon vielä tutkittavaa. Maanalainen
osa, lahoaa 6 %/v ? Aukkoihin nousevan kasvillisuuden
rooli hiilensidonnassa. Maan muokkaustapa. Turvemaat
• HCV kohteet (korkean suojeluarvon kohde), FSC
sertifiointi.
• Hallitusohjelma Metso rahat, avohakkuukielto jne.
• IPCC Ilmastonmuutospaneeli, Maailman ilmatieteen
järjestö
• Hoitotyömäärät kasvussa, Kemera ei kelpaa.
• Tuhkalannoitus

https://yle.fi/uutiset/3-11020565

Metka (Metsätalouden kannustejärjestelmä)
• Kannustejärjestelmä nähdään niin tärkeänä, että sisältyy VNK:n
kokoamaan valtioneuvoston yhteiseen hallitusohjelman
toimeenpanosuunnitelmaan
• Suurin kysymys tullee olemaan suometsien hoidon rahoittaminen; mitä
toimenpiteitä ja millä tuki-intensiteetillä ottaen huomioon
ilmastonmuutos, monimuotoisuus ja vesistöjen tila sekä
suometsätalouden kannattavuus
• Mitä suurimmalla todennäköisyydellä nyky-Kemeran toimeenpanolle
tulee vuoden jatkoaika, koska EU:n tulevan rahoituskauden valmistelu
vaatii lisäaikaa
Budjettiesityksen mukaan kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera)
rahoitus 2020 on vuoden 2019 suuruinen (56,23 milj. e)

ALUEELLINEN
METSÄOHJELMA 2021 - 2025

AMO 2021-2025 – muutosta
AMO 2015-2020:
METSÄNEUVOSTOT
WOOD-NONWOOD-ENVI

TOTELMA

AMO 2021 – 2025
Kansallinen metsästrategia => alueelliset toimet
Valtakunnalliset asiantuntijateemojen toimenpiteet (2019) => alueelliset toimet
Alueelliset wood-nonwood-environment -tavoitteet ja toimenpiteet (sis. Totelma)
AMO osaksi maakuntaohjelmia / -strategioita
MAAKUNTAOHJELMAT

METSÄALA / METSÄNEUVOSTOT

AMOn valmisteluryhmät
1. Perustetaan valmisteluryhmät WOOD – NONWOOD –
ENIVIRONMENT kuten edelliselläkin kerralla
› Ryhmiin mukaan teeman mukaiset jäsenet (<10 kpl) eri sidosryhmistä +
Metsäkeskuksen asiantuntijoita
› Ilmastonmuutoksen hillintä läpileikkaavana teemana mukana kaikkien työryhmien
työssä
› Taloudellinen, ympäristöllinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys soveltuvin osin

2. Kysely uuden AMOn tärkeimmistä tavoitteista,
toimenpiteistä, kärkihanke-esityksistä, tutkimustarpeista
› Metsäneuvostolle (edellinen ja nykyinen) 08/2019
› Työryhmien jäsenille + kumppanuusohjelman kumppaneille10/2019
› Edelliselle m-neuvostolle kysymyksiä myös nykyisen AMOn valmisteluprosessista ja
toimeenpanosta
› Kyselyn tulokset esillä metsäneuvoston kokouksessa

AMOn valmisteluryhmät
4. Metsäkeskuksen asiantuntijat ja valmisteluryhmät
› Metsäkeskuksen asiantuntijat kaikista palveluista osallistuvat AMOjen laadintaan, ml.
tavoitteen asetanta, toimenpiteiden määrittely, valmisteluryhmiin osallistuminen sekä
tietojen kerääminen ja sisällön kirjoittaminen.
› elinkeinopalveluiden metsänhoidon, luonnonhoidon ja tilarakenteen asiantuntijoille
tehdään työaikavaraus 5 pv/AMO työsuunnitelmaan. Asiantuntijat osallistuvat kaikkien
oman palvelualueen AMOjen valmisteluun.
› elinkeinopalveluiden metsäteiden, puurakentamisen, bioenergian, kaavoituksen ja
luonnontuotealan asiantuntijat osallistuvat …. resurssi on niukka näissä
› rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijat osallistuvat Kemera -rahoitusta ja metsälakeja
koskevien osien valmisteluun xx pv/AMO
› tietotiimi sekä metsä- ja paikkatiedon asiantuntijat tarvittavassa laajuudessa osallistuvat
Metsäkeskuksen tietovarantojen hyödyntämiseen

Metsäkeskuksen koulutustarjonta
metsänomistajille Pirkanmaalla

Metsänomistajien koulutustilaisuudet
läntisellä palvelualueella 2018
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https://tapahtumat.metsakeskus.fi/
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Tilaisuudet, joihin nyt voi ilmoittautua

Webinaarit ja verkkokoulutukset

Hankkeet ja niiden koulutustarjonta metsänomistajille
Pirkanmaalla

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla
• Hanketta toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella
aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022.
• Hankkeessa parannetaan metsänomistajien osaamista ja välitetään
uusinta tutkimustietoa sekä kannustetaan kokeilemaan uusia ratkaisuja
ja toimintamalleja metsätaloudessa.
• Hanke sisältää kolme koulutuskokonaisuutta:
› 1. Koulutus nuorten metsien metsänhoidollisten keinojen hyödyntämisestä hiilinielun ja
hiilivaraston kasvattamisessa.
› 2. Metsätilakohtaisen puuston hiilitaselaskelman kehittäminen ja metsänomistajien
tiedottaminen.
› 3. Virtuaalisen metsänhoitosimulaattorin kehittäminen taimikonhoidon koulutukseen.

• Luennot, pienryhmäopetus, retkeilyt, käytännön maastokoulutukst sekä
webinaarit, demonstraatiot ja seminaarit
• Hankkeen toimesta lähetetään varhaishoitokirjeitä ja tiedotetaan töiden
tekijöistä
• Mari Lilja, 0400 727 048, mari.lilja@metsakeskus.fi

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaallakoulutuksia:
• Tammi-helmikuussa: Metsäilta: teemoina ilmastokestävä
metsänhoito ja verotus. Koulutuksia n. 10 kpl yhteistyötahojen
kiinnostuksen mukaisesti
• Maalis-huhtikuussa: mahd. 1 webinaari aiheesta: Metsätuhot ja
tuhojen torjunta, 1 webinaari aiheesta: Taimikon
perustaminen ja varhaishoito muuttuvassa ilmastossa
• Toukokuussa: Raivaussahakursseja 4 kpl sekä 1
ilmastoseminaari (sisältäen useita teemoja, joista ei aiemmin
olla tehty koulutusta, mm. turvemaiden käsittely ym.), 1
retkeily teemana metsätuhot ja tuholaiset, 1 maastokoulutus
taimikon perustamisesta/istutus

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla
• Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät
puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös Pirkanmaalla. Pirkanmaan
uusimman metsäohjelman mukaan maakunnan hakkuita voidaan lisätä
miljoonalla kuutiolla. Kestävä lisääminen edellyttää kuitenkin panostusta
mm. talousmetsien luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun.
• Hankkeessa järjestetään runsaasti info-tilaisuuksia, seminaareja,
neuvontaa ja maastoretkeilyjä muun muassa metsätalouden
vesiensuojelusta, talousmetsien luonnonhoidosta, tuhkalannoituksesta,
riistanhoidosta ja metsätalouden huomioimisesta kaavoituksessa.
Lisäksi hanke tiedottaa aktiivisesti erilaisista hankkeen teemoista
• Monimuotoinen talousmetsien luonnonhoito, kaavoituksen kehittäminen
ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen mahdollistavat
Pirkanmaalla kestävän puuntuotannon.
• Hanke kestää toukokuun loppuun 2020
• Jyri Pääkkönen, 050 324 5445, jyri.paakkonen@metsakeskus.fi

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla koulutuksia
• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.

Suometsäpäivä yhteistyössä ELY:n kanssa.
Jatkuvan kasvatuksen hakkuunäytös (arvometsä, Innofor), Nokia
Iso jatkuvan/vapaan kasvatuksen hakkuukohde.
Kaavoituksen ja metsätalouden yhteensovittaminen, toimivat
käytännöt.
Luonnonhoidon ja vesiensuojelun huomioiminen talousmetsissä,
Maastoretkeilyt lähimetsissä (Kauppi, Peltolammi)
Metsätuhoretkeily (Reijo Suninen)
Metsien merkitys ja mahdollisuudet, uusia näkökulmia ja ideoita.
Ekosysteemipalvelut, pakuri, terveys.

• Ideoita voi ehdottaa!

Biobisnestä Pirkanmaalle
• Biobisnestä Pirkanmaalle hanke edistää Suomen biotalousstrategian
mukaisia tavoitteita Pirkanmaan maakunnan alueella.
• Hankkeen toimenpiteillä vähennetään päästöjä lisäämällä biopohjaisen
ja uusiutuvan energian käyttöä Pirkanmaan energiataloudessa.
• Hanke lisää sidosryhmien tietotasoa ja energiaklusterin yhteistyötä.
• Lisäksi toimenpiteet edistävät alan yrittäjyyttä ja parantavat
liiketoimintaedellytyksiä Pirkanmaalla.
• Hanke kestää huhtikuuhun 2020
• http://biobisnesta.fi/ - tilaisuuksien materiaalit ladattavissa
• Mikko Tilvis, 040 777 5097, mikko.tilvis@metsakeskus.fi

Pirkanmaan metsälogistiikka
• Hankkeen tavoitteena on

•
•
•
•
•
•
•

› edistää alempiasteisen tieverkoston kunnostamista ja säännöllistä
hoitoa (=tiekuntien aktivointi, perusparannusten esittely ym.)
› puun kaukokuljetusten ja puunkorjuun infrastruktuurin tehostaminen
kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastoja,
› logistiikan sähköisten palveluiden kehittäminen (Tienhoito.fi)
kehitetään sähköistä yksityistierekisteriä ja tehdään myös
mobiilisovellus
kehitetään tienhoitoyrittäjien palveluhakemistoa
edistetään ammattimaista tieisännöintiä
järjestetään työnäytöksiä
järjestetään koulutustilaisuuksia tiekunnille sekä urakoitsijoille
tehdään halukkaille tiekunnille tien kuntokartoituksia sekä hoito ja
korjaussuosituksia
edistetään tiekuntien yhdistymisiä ja avustetaan uinuvan tiekunnan
toiminnan käynnistämisessä

Pirkanmaan metsälogistiikka -koulutuksia
• 13.11. Tasemon tieilta
• Yksityistieiltoja (Parkano, Pälkäne)
• Työmaaretkeilyitä (yksityisteiden sillat, ELY-rahoitteinen
yksityisteiden parantaminen, Kemera-rahoitteinen
metsätienparannus
• Yksityistieasiat Ruotsissa – ulkomaanretki
• Webinaareja yksityistieasioissa
• Yksityistiekurssi Työväenopistossa (nyt menossa
Kämmenniemessä 15.- 29.10.)
7HXYR7DXUDWHXYRWDXUD#PHWVDNHVNXVIL

Puukerrostalorakentaminen kasvuun
Pirkanmaalla
• Hankkeen tavoitteet
› vähintään 10 % Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista rakennetaan
puusta ja lisäkerroskohteista kaikki
› käyttää ¼ omassa maakunnassa tuotetusta sahatavarasta oman
maakunnan puurakentamiseen
› kehittää teollisen puurakentamisen yritystoimintaa Pirkanmaalla
› nostaa Pirkanmaa puukerrostalorakentamisen kärkijoukkoihin
› edistää kansainvälisen ja kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista
› edistää puukerrostalorakentamista tukemalla pilottihankkeita

• Pääkohderyhmät: rakennusalan ammattilaiset, yritykset,
päättäjät
• Eveliina Oinas, 050 527 7775, eveliina.oinas@metsakeskus.fi

Muuta koulutustarjontaa

• Metsään Starttipäivät tammikuussa ja syyskuussa
• Metsään Jatkokurssi Työväenopistossa maalishuhtikuussa
• Metsään Peruskurssi Työväenopistossa syksyllä

Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

