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Suomen metsäkeskus 

edistää metsien hoitoa 

ja käyttöä, metsien 

monimuotoisuutta sekä 

metsiin perustuvia 

elinkeinoja

Palvelut

• Metsätiedon tuottaminen ja 

metsätietotuotteet

• Metsälakien valvonta

• Kemera-tuet

• Metsään.fi-asiointipalvelu

metsänomistajille ja 

toimijoille

• Neuvontaa ja koulutusta 

metsänomistajille, yrityksille 

ja yhteisöille

• Vaikuttaminen 

metsäelinkeinojen ja 

kestävän metsätalouden 

puolesta

Laaja alueellinen 

toimipisteverkosto 

550 työntekijää

Toiminta organisoitu 

prosesseihin:

Metsätieto- ja 

tarkastuspalvelut

Elinkeinopalvelut

Hallintopalvelut

Maakunnissa toimii 

sidosryhmistä koostuva 

metsäneuvosto.

Metsäkeskus on osa 

välillistä valtiohallintoa

Toimintaa ohjaa, 

rahoittaa ja valvoo maa-

ja metsätalousministeriö



Puheenvuoron sisältö

• Pohjois-Suomen metsävarat ja 

hakkuumahdollisuudet  

› Aineisto Luke

• Pohjois-Suomen metsäohjelmien 

toimenpiteet



Pohjois-Suomen metsävarat
Puuston tilavuus 

VMI 2009 – 2013
Pohjois-Pohjanmaa

233 Mm3,  83,4 m3/ha

Kainuu

171 Mm3, 91,2 m3/ha

Lappi 

389 Mm3, 59,0 m3/ha

Pohjois-Suomi 

VMI10: 729,2 Mm3 VMI11: 792,9 Mm3
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Pohjois-Suomen metsävarat
Puuston kehitysluokat

VMI 2009 – 2013
Taimikoiden ja nuorten 

kasvatusmetsien osuus vähentynyt, 

mutta nuorien kasvatusmetsien osuus 

edelleen 45 % => metsien rakenne 

tuottaa korkean kasvun

Lisää varttuneita kasvatusmetsiä 

Uudistuskypsien osuus vähentynyt
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Metsänhoidollinen tila

Lappi

Taimikonhoitotarve 2,8 x 

viimeisen 5 vuoden aikana 

tehtyyn taimikonhoitoon 

verrattuna, myöhässä 150 

000 hehtaaria (VMI10: 119 

000 ha), 

Ensiharvennustarve 2x 

viimeisen 5 vuoden aikana 

tehtyyn ensiharvennukseen 

verrattuna, myöhässä yli 180 

000 ha (VMI10: 100 000 ha) 

Kainuu

Taimikonhoitotarve vain 

hieman suurempi viimeisen 5 

vuoden aikana  tehtyyn 

taimikonhoitoon verrattuna, 

myöhässä 39 000 hehtaaria 

(VMI10: 49 000 ha), 

Ensiharvennustarve 2,4 x 

viimeisen 5 vuoden aikana 

tehtyyn ensiharvennukseen 

verrattuna, myöhässä 58 000 

hehtaaria (VMI10: 28 000 ha)

Pohjois-Pohjanmaa

Taimikonhoitotarve

2x viimeisen 5 vuoden aikana  

tehtyyn taimikonhoitoon 

verrattuna, myöhässä 74 000 

ha (VMI10: 93 000 ha), 

Ensiharvennustarve lähes 3x 

viimeisen 5 vuoden aikana 

tehtyyn verrattuna, myöhässä 

127 000 ha (VMI10: 96 000 

ha



8

Etelä-Suomi

+15,5

Pohjois-Suomi

+ 6,5

22,0

Suurimman kestävän  ja toteutuneiden 
ainespuuhakkuiden ero 2011-2020 (milj. m³/v)



Viimeisten 5 vuoden aikana hakkuut ja luontainen poistuma on ollut noin 65 % 

kokonaiskasvusta, vuonna 2014 noin 70 %



Viimeisten 5 vuoden aikana hakkuut ja luontainen poistuma on ollut 46 % 

kokonaiskasvusta ja 57 % puuntuotannon maan kasvusta.

Puuntuotannon maan kasvun pienentyminen johtuu pinta-alan supistumisesta



Viimeisten 5 vuoden aikana hakkuut ja luontainen poistuma on 

ollut  noin 60 % kokonaiskasvusta.
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Alueelliset metsäohjelmat
• Alueelliset metsäohjelmat on laadittu maa- ja 

metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaan vuoden 
2015 aikana14 maakunta-alueelle. 

• Koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten 
ohjelma, yli toimiala- ja hallintorajojen

• Luo mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä

• Taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen 
kestävyys, tasapainoinen kehittyminen

• Laadinnassa ja toteutuksessa suunnitelmallista ja  
laajaa yhteistyötä ja tiedotusta

• Maakunnallinen metsäneuvosto on hyväksynyt 
metsäohjelman ja ohjaa sen toteutusta



Alueelliset metsäohjelmat
• Valmistelutyöhön osallistui kussakin maakunnassa 3 

työryhmässä (WOOD, NONWOOD ja ENVIRONMENT) 

metsäneuvoston jäseniä ja muita sidosryhmien edustajia

• Mo:lle ja yleisölle webropol-kysely netissä kesä-

heinäkuun 2015

• Tausta-aineistoa ovat tuottaneet Luke, Suomen 

metsäkeskus

• Metsäkeskuksessa AMO-vastaavina elinkeinopäälliköt

• Metsäohjelmat ja muuta taustamateriaalia, 

www.metsakeskus.fi

• Yhteiset mittarit

http://www.metsakeskus.fi/


AMO:n taustalla ja tukena:

Kansallinen metsästrategia 2025

• VISIO: 

”Metsien kestävä hoito ja käyttö

on kasvavan hyvinvoinnin lähde.”

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin 

perustuville liiketoiminnoille.

2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.

3. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa 

käytössä.
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Metsäohjelmien VISIOT

”Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät 

mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa 

kattavasti ja kestävästi”

”Lapin metsäbiotalous on kestävää ja 

kilpailukykyistä” 

”Hyödynnetään Kainuun metsien suoma kestävä 

ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi”
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Metsäohjelmien kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
• Puunkäytön lisääminen/Jalostuksen 

lisääminen/Biotalouden nosto seuraavalle tasolle

› Biotuotetehtaiden saaminen maakuntiin

› Puuta jalostavan elinvoimaisen ja monipuolisen 

yrityssektorin vahvistaminen

› Yritysten vienti- ja markkinaosaamisen vahvistaminen

› Puun energiakäytön edistäminen

› Uusiutuvan energian hyödyntäminen

› Maakunnan metsäteollisuuden ja metsätalouden 

liikevaihdon kasvattaminen

› Puurakentamisen edistäminen

› Maakunnan tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen 

kohdistaminen uusiin puupohjaisten materiaalien 

hyödyntämiseen ja tuotantojen käynnistämiseen 
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Metsäohjelmien kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
• Puu liikkeelle/Puun saatavuus/Infrastruktuuri

› Tavoitteena suurimman kestävän 

hakkuumahdollisuuden hyödyntäminen

› Kustannustehokkaan hankinta- ja kuljetusketjun sekä 

tiestön ja rataverkoston parantaminen

› Joustavan, vaikuttavan ja asiakaslähtöisen hallinnon 

kehittäminen

› Toimivat tietoliikenneyhteydet, paikkatiedon tehokas 

hyödyntäminen

› Tilakoon kasvattaminen 

› SPV, KP ja yhteismetsät
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Metsäohjelmien kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
• Metsien hoidon tason parantaminen/tulevan kasvun 

turvaaminen

› Taimikon- ja nuorenmetsän hoitorästien purkaminen

› Kemeran suuntaaminen taimikoihin ja nuoriin 

kasvatusmetsiin

› Metsänomistajien ja metsäammattilaisten koulutus

› Turvemaiden metsien käsittelyyn ja puunkorjuuseen sekä 

vesiensuojeluun haetaan ja otetaan käyttöön uusia 

ratkaisutapoja
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Metsäohjelmien kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
• Metsäluonnon monimuotoisuus/Ekologinen ja 

sosiaalinen kestävyys/Metsäympäristöön perustuva 

kasvu

› Vesiensuojelun tehokkuudesta huolehtiminen

› Metsän muiden kuin puutuotannollisten arvojen laaja-

alainen huomioiminen

› Metsään ja luontoon liittyvien palveluiden 

yhteensovittaminen ja kehittäminen

› Ekosysteemipalveluiden vahvistaminen

› Talousmetsien luonnonhoidosta huolehtiminen

› Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
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Metsäohjelmien kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
• Osaaminen/Koulutus/Nuoriso

› Metsäammattilaisten ja metsänomistajien  osaamisen 

ylläpitäminen ja kehittäminen

› Metsätalouden tutkimuksen ja kehittämistyön 

kohdentaminen ja riittävä resursointi

› Lasten ja nuorten metsäbiotalouden osaamisen ja 

tuntemuksen lisääminen

› Paikkatieto osaamisen parantaminen ja paikkatiedon 

tehokas hyödyntäminen
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Toimeenpano

• Metsäneuvostoissa työstetään käynnistettäviä 

metsäohjelmien toimenpiteitä vuodelle 2016

› toteutettavat toimet 

› vastuutahot 

› seurannan toteuttaminen
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Metsäala kasvuun!

16.5.2016

Suomen metsäkeskus

Elinkeinopalvelut

Eeva-Liisa Repo

eeva-liisa.repo@metsakeskus.fi

Metsäohjelman toteuttaminen ja sen 

toimeenpano on kaikkien alueen 

toimijoiden vastuulla.


