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Mikä alueellinen metsäohjelma?

• 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



VISIO: Pohjois-Pohjanmaan metsien lisääntyvät 

mahdollisuudet hyödynnetään biotaloudessa 

kattavasti ja kestävästi
› Lisääntyvät mahdollisuudet = ekosysteemipalvelut = puu, muut fyysiset 

luonnontuotteet (marjat, yrtit, sienet jne), luontoarvot

› Hyödynnetään = hoidetaan ja käytetään kestävästi niin, että niistä syntyy 

kasvua elinkeinoelämään (tuloja, työpaikkoja) sekä parempaa ympäristöä 

ja ihmisen hyvinvointia 

› Biotaloudessa = metsien tarjonta kytkeytyy biotalouden monipuolisiin 

tuotantoketjuihin raaka-aineina, käyttöympäristöinä, itsenäisinä ja 

täydentävinä tuotteina sekä palveluina

› Kattavasti = Maakunnan eri osissa löydetään hyödyntämisen menettelyt ja 

kanavat, mahdollisuuksia ei jätetä hyödyntämättä, mutta toimitaan  

metsäluonnon ja yhdessä asetettujen reunaehtojen puitteissa

Pohjois-Pohjanmaan 

metsäohjelma 2016 -2020



1. 1 Metsäbiotalous nostetaan seuraavalle tasolle 

1.2 Metsien muiden ekosysteemipalvelujen piiristä 

nousee liiketoimintaa ja palveluja yhteiskunnalle

1.2.1 Matkailu- (ja hyvinvointi) tuotteiden kehittäminen 

yritysten palvelutarjontamahdollisuuksiin ja 

asiakaskysyntään pohjautuen yhdessä metsänomistajien 

kanssa

1.2.2 Luonnontuoteliiketoiminnan (marjat, yrtit, sienet 

jne.) kehittäminen metsästä kuluttajalle

1.2.3 Metsien hyödyntämisestä julkisessa 

palvelutarjonnassa haetaan ja edelleen kehitetään  

metsänomistajia, palvelun tuottajia ja käyttäjiä tyydyttäviä 

toimintamalleja
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Kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet



1. 1 Metsäbiotalous nostetaan seuraavalle tasolle 

1.3 Metsäluonnon monimuotoisuutta edistävät 

toimenpiteet ja vesiensuojelu kohdistetaan ja toteutetaan  

vaikuttavasti

1.3.1 Talousmetsien käsittelyssä toteutetaan 

luonnonhoito- ja vesiensuojelutoimenpiteitä metsän- ja 

luonnonhoidon suositusten mukaisesti.

1.3.2 METSO-ohjelman toteutuksessa tuki kohdennetaan 

arvokkaimpiin luontotyyppeihin ohjelman tavoitteiden 

mukaisesti

1.3.3 Luonnonhoidon  aktiivisten toimenpiteiden 

painopiste on vesiensuojelu ja lisäksi harvinaisten 

elinympäristöjen kunnostus
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Kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet



2 Toimintaympäristön rajoitteita haastetaan tahdolla ja uusilla 
ratkaisuilla

2.3 Metsien monipuolisen käytön ratkaisuissa käytetään uusia  
menetelmiä 
2.3.1 Puuntuotannon rästien purkamiseen taimikon ja nuoren 
metsänhoidossa sekä ensiharvennuksissa haetaan ja otetaan 
käyttöön tehokkaita ratkaisutapoja
2.3.2 Turvemaiden metsien käsittelyyn ja puunkorjuuseen sekä 
vesiensuojeluun  haetaan ja otetaan käyttöön uusia 
ratkaisutapoja
2.3.3 Paikkatietoa tuottamalla ja sen analysointia 
hyödyntämällä parannetaan metsätalouden toiminnan 
kannattavuutta, luonnon- ja vesienhoidon suunnittelua  ja 
metsien erilaisten käyttömuotojen välillä tehtäviä valintoja ja 
yhteensovittamista
2.3.4 Tutkimuksella ja kokeiluilla haetaan monipuolista tietoa ja 
kokemuksia puun ja metsien muiden tuotteiden tuotannosta
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Kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet



3 Metsäbiotalous näkyy alueella

3.1 Metsäbiotalouden tarpeet ohjaavat maankäyttöä, 

koulutusta ja tutkimusta 

3.1.1 Maankäytönsuunnittelusta vastaavien 

toimijoiden kanssa  neuvotellaan  metsäbiotalouden 

tarpeiden huomioon ottamisesta

3.1.2  Metsäbiotalouden koulutustarpeet tuodaan 

koulutuksen järjestäjien tietoon ja tehdään aktiivista 

yhteistyötä sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa

3.1.3 Metsäbiotalouden tutkimuksen ja 

kehittämistyön kohdentamista  ja resurssointia

edistetään yhteistyöllä 
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Kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet



3 Metsäbiotalous näkyy alueella

3.2 Metsäbiotalouden arvostus vahvistuu

3.2.1 Viestitään metsäbiotalouden toimenpiteistä ja 

metsäohjelman toteuttamisen vaikutuksista

3.2.2  Toimijat lisäävät lasten ja nuorten 

metsäbiotalouden tuntemusta

3.2.3 Arvokkaat metsämme - yksilöiden ja yhteisöjen 

oivallusten ja vastuunoton kannustaminen metsän-

ja luonnonhoidossa
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Kehittämistavoitteet ja 

toimenpiteet
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