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Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen
metsäohjelma 2012 - 2015







Linjaukset metsä- ja puualan kehittämiselle alueella
Metsäkeskus laatii yhdessä sidosryhmien kanssa
Tavoitteena osallistaminen ja vuorovaikutus
Käynnissä neljännen alueellisen ohjelman laatiminen
Laatimistyössä mukana 17 yhteistyötahoa
Ohjelmatyöstä raportoidaan alueelliselle metsäneuvostolle
(mukana 25 organisaatiota, järjestöä)
 Työ käynnistynyt 2010 syksyllä, valmis tämän vuoden
lopussa
 Ohjelma toteuttaa Kansallista metsäohjelmaa 2015 ja
METSOn toimenpideohjelmaa
 Ohjelmalla kytkentä maakuntaohjelmaan ja ELY:n
strategisen tulossopimukseen
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Alueellisen metsäohjelman uudet tuulet
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
 KMO:n vahva ohjaava vaikutus – alueellinen näkökulma
jää kapeaksi
 AMO:n toteutuksessa samat ongelmat kuin yleensäkin
ohjelmien toteutuksessa – resurssointi, sitoutuminen
 Ratkaisu MERSU- hanke – Metsään perustuvien
arvoketjujen uudistumisen ennakointi Etelä- ja KeskiPohjanmaalla
– Alueellisen tarkastelun korostaminen
– Metsään perustuvien arvoketjujen tarkastelu alueellisesta
näkökulmasta / Puurakentaminen – Bioenergia – Sellulinja
– Syötteet AMO:n ohjelmatyöhön - innovaatioseminaarit
– Hanke tukee AMO:n kriittisten toimenpiteiden toteutuksessa
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Ohjelman toimintalinja, visio, arvot
Toimintalinja: Metsien täysimääräinen hyödyntäminen
metsänomistajalähtöisesti kestävää metsätaloutta
harjoittamalla alueellisessa METSOn
toimintaohjelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet
huomioon ottaen
Visio: Kestävää kasvua ja hyvinvointia etelä- ja
keskipohjalaismetsistä
Arvot:
1. Metsät tuottavat hyvinvointia alueelle
2. Metsät ovat metsänhoidollisesti hyvässä kunnossa
3. Metsäluonnon monimuotoisuus toteutuu alueella
4. Metsät ovat virkistyksen ja voimaantumisen lähde
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Alueellisen metsäohjelman strategiset
linjaukset
 Pyrimme metsien täysimääräiseen hyödyntämiseen luontoarvot
huomioon ottaen
 Lisäämme ja monipuolistamme alueemme puun ja uusiutuvan
energian käyttöä huomioiden puutuotealan yritystoiminnan ja
puurakentamisen
 Parannamme alueemme metsien metsänhoidollista tilaa
 Hyödynnämme ja kehitämme alueemme, toimialan ja
metsänomistajien osaamista, tutkimuksen, tuotekehityksen,
koulutuksen ja neuvonnan keinoin korostaen lasten ja nuorten
metsäosaamisen lisäämistä
 Edistämme alueemme metsäluonnon monimuotoisuutta,
vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä kaikissa metsätalouden
toimenpiteissä
 Kehitämme alueemme metsätilojen tilusrakennetta ja omistustapoja
sekä edistämme metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
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Metsäohjelman toimenpiteet
metsäenergian käytön edistämisessä
Tavoite: Lisäämme metsäenergian vuotuisen käytön 1 milj. kuutiometriin
vuoteen 2015 mennessä
Toimenpiteet
1.
Toteutamme metsäenergian käyttöä lisäävää hanketoimintaa
2.
Tehostamme alan kehittämis- ja tutkimustoimintaa
3.
Vahvistamme neuvontapalvelua ja avustamme laitosten suunnittelutyötä
4.
Lisäämme energia-alan toimijoiden yhteistyötä
5.
Hankimme uusia metsäenergian käyttökohteita
6.
Kehitämme energiapuun korjuumenetelmiä
7.
Edistämme metsäenergiaan perustuvaa hajautettua energiantuotantoa
8.
Luomme bioenergia-asiantuntijaverkoston alueelle
9.
Huomioimme metsäenergian käytön aiheuttamat ympäristövaikutukset
10. Aktivoimme metsänomistajia nuoren metsän hoitotöihin ja tuottamaan
metsäenergiaa alueen lämpö- ja voimalaitosten tarpeisiin
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Metsäenergiaan liittyvät
kehittämishankeaihiot
 Aines- ja energiapuuterminaalien
perustaminen sekä rautateiden
lastauspaikkojen lisääminen
 CHP- tuotannon aluetaloudelliset
vaikutukset
 Keski-Pohjanmaan energiatoimisto
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Ekosysteemipalvelut
metsäohjelmassa
 Maininnanluonteisesti
 Metsistä voimaantumisen lähteenä
puhutaan
 Metsäohjelmassa tilaa ekosysteemipalveluille – valmiutta asian mukaan
ottamiseen on
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