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Ilmasto- ja kokonaiskestävä 
metsätalous Lounais-

Suomen metsäohjelmassa



Lounais-Suomen metsäohjelmasta tavoitteet Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen metsäalan kehittämiseen

Nykyinen Lounais-Suomen metsäohjelma vuosille 
2021-2025

• Metsäalan alueellinen kehittämisohjelma -
Suomessa yhteensä 14 AMOa

• Lakisääteisyys

• Perustuu Kansalliseen metsästrategiaan

• Tavoitteena metsien monipuolinen ja kestävä 
hyödyntäminen

• Laaja sidosryhmäyhteistyö

• Sitouttaminen ohjelmien toimeenpanoon

• Päivitystyö vuonna 2023

Lounais-Suomen metsäohjelma 2021-2025

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=df05813f6130442085390a1e93721738


Lounais-Suomen metsäneuvosto 
• Jokaisella metsäohjelma-alueella omansa

• Jäsenet metsä- ja ympäristöalan toimijoita, yrityksiä, 
julkishallintoa, oppilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä 
(maksimissaan 15 jäsentä)

• 4-vuotinen toimikausi, MMM nimeää

• Edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja, luonnon 
monimuotoisuutta ja metsäalan alueellista yhteistyötä

• Laativat alueelliset metsäohjelmat ja niiden toimeenpano-
ohjelmat sekä seuraavat ja edistävät käytännön toteutusta

• Tekevät aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi

• Linjaavat alueensa kestävän metsätalouden 
edistämisrahoituksen (kemera) kohdentamisen

• Ottavat tarvittaessa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin 
alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin

Lisätietoa maakunnallisista metsäneuvostoista

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/alueelliset-metsaohjelmat/maakunnalliset-metsaneuvostot


Lounais-Suomen 
metsäohjelma 2021-2025

Tavoitteet ja toimeenpano



Tavoitteet kansallisesta metsästrategiasta

Metsätieto ja 
alustatalous

Metsäalan 
vuorovaikutus ja 

viestintä

Resurssitehokas ja 
kestävä 

metsänhoito

Talousmetsien 
luonnonhoito ja 
metsäluonnon 

monimuotoisuus

Ilmastokestävä 
metsätalous

Metsätiet ja 
metsien 

saavutettavuus

Puurakentaminen ja 
uudet puupohjaiset 

tuotteet

Luontomatkailu, 
luonnontuoteala ja 

luontoon perustuvat  
muut palvelut

Osaaminen ja 
koulutus

Kansainvälinen 
metsäpolitiikka ja 
EU-vaikuttaminen



Ilmastokestävä metsätalous: tavoitteet (1/2)

1. Edistetään ilmastoviisasta turvemaiden metsänhoitoa

• Hyödynnetään ja viedään käytäntöön uusimpia tutkimustuloksia

• Edistetään ennallistamista soveltuvilla kohteilla, etenkin suojelukohteilla

• Edistetään jatkuvaa kasvatusta soveltuvilla kohteilla

• Lisätään tuhkalannoitusta

• Harkitaan kunnostusojituksen tarve tapauskohtaisesti

• Neuvotaan metsänomistajia ja koulutetaan toimijoita

2. Tutkitaan ja seurataan hiilensidonnan markkinoita

• Inventoidaan ja selvitetään potentiaalisia menetelmiä ja kohteita

• Lisätään tietoa markkinamekanismeista



Ilmastokestävä metsätalous: tavoitteet (2/2)

3. Varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin

• Suositaan sekametsiä ja kasvupaikalle soveltuvia puulajeja

• Varaudutaan myrsky-, sieni- ja hyönteistuhoihin sekä vieraslajeihin

• Lisätään viestintää ja koulutusta erilaisiin tuhoihin varautumisesta ja 
niiden estämisestä

4. Lisätään hiilinieluja metsittämällä

• Edistetään turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien ja 
heikkotuottoisten tai viljelystä poistuneiden maatalousmaiden 
metsittämistä maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvot huomioiden. 
Huomioidaan tapauskohtaisesti myös alueiden muut 
käyttömahdollisuudet, kuten riistakosteikot ja -pellot.

• Lisätään viestintää ja koulutusta metsittämismahdollisuuksista Metsitystavoite 
350 ha/v



Lounais-Suomen metsäohjelman kärkihankkeet 2021-2022

Metsänhoito

Joutoalueiden 

metsitys

Yksityistiet

Metsätila- ja 

omistus-

rakenne

Moni-

muotoisuus

METSO-

ohjelma

Monipuoliset 

elinkeino-

mahdollisuudet

Osaava 

työvoima

Kaavoitus

Viestintä

KESTÄVYYS

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiaalinen

Kulttuurinen 

Ilmasto



4. Viestintä 
ja yhteistyö

2. Ympäristö 
(Environment)

3. Metsien 
muu käyttö 

(Non-wood)

1. Metsä 

(Wood)

Viestintä
Digitaaliset

palvelut

Osaaminen,
koulutus

Ilmastokestävyys

Metsäohjelman toimeenpanoryhmät



Kehittämishankkeet toteutuksen välineenä

• Lounais-Suomi rakentuu puusta

• Hyvinvointia metsän
elinkeinoista

• Tulevaisuuden osaajaksi
metsäalalle

• Ympäristökestävyyttä
metsätalouden vesienhallinnalla

• Aktiivinen yhteistyö

• Koulutus

• Viestintä



Ympäristökestävyyttä 
metsätalouden 

vesienhallinnalla -
VesiKestävä



VesiKestävä-hanke pähkinänkuoressa
Hallinnointi ja koordinaatio Suomen metsäkeskus, Elli Peltovirta

Osatoteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hankealue Eurajoen vesistöalueen kunnat: 

Rauman kaupunki

Eurajoen, Euran, Säkylän, Pöytyän ja Oripään kunnat

Toteutusaika 1.8.2022-31.10.2024

Kohderyhmä Kunnat: Kuntapäättäjät, kuntien viranhaltijat

Muut yhteisöt, kuten seurakunnat

Metsäalan yritykset ja metsänhoitoyhdistykset

Alueen metsänomistajat 

Kokonaisbudjetti 393 237 €

Muuta Hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa



Eurajoen vesistöalue

Lähtökohta: Kuntien ja yhteisöjen mailla 

tapahtuvat pilotoinnit toimivat esimerkkinä 

koko vesistöalueen metsänomistajille. 

Pilottikohteiden hyödyntäminen: 

- Hankkeen aikana työnäytöstapahtumat

- Hankkeen päätyttyä sekä fyysinen että 

virtuaalinen koulutus ja neuvonta

Metsien vesienhallinta osana 

ilmastonmuutokseen sopeutumista –opas

Metsänomistajien, asukkaiden, yhdistysten ja 

nuorten osallistaminen hankkeeseen 

talkootöin.



Pilottikohteiden teemat

• Kestävää turvemaiden metsänhoitoa: 
peitteinen metsänkasvatus 
vesienhallinnan edistäjänä, 
3-5 pilottikohdetta 

• Metsitys ja kestävä vesienhallinta, 
1-2 pilottikohdetta

• Kaksitasouomat metsätaloudessa, 
1-2 pilottikohdetta

• Kosteikkojen monitavoitteisuuden 
edistäminen, 
1 pilottikohde

• Vesienhallintaa uomissa toteutettavin 
patoratkaisuin, 
1-2 pilottikohdetta



Tarvitaan lisää tietoa ja osaamista!

Koulutus ja viestintä keskeistä

Metsänomistajat ja heidän tekemänsä päätökset 
avainasemassa

Kiitos!


