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Valmistelussa AMO 2021-2025

Mitä metsäpolitiikkafoorumi voi tehdä 

› Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suometsien kestävää hoitoa ja käyttöä koskevan 

kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi? 

› Suometsien käytön hyväksyttävyyden varmistamiseksi?

› AMOn valmistelun ja toimeenpanon tueksi?



Turvemaiden osuus ainespuun 

hakkuukertymästä alueittain



AMO 2021-2025

Valmistelun tilanne Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 19.11.2019

• Kysely metsäneuvostolle ja sidosryhmille toteutettu kesäkuu 2019, 26 vastaajaa

• Työryhmien wood, nonwood ja environment ensimmäiset työpajat toteutettu 

25.9.2019, mukana yhteensä n. 30 osallistujaa

• Metsäkeskuksen kumppanuusohjelmassa tavattu 12 eri kumppania (SEDU, 

KPEDU, Seamk, Centria, E-P ELY, maakuntaliitto, Kauppakamari, Luke, MTK 

metsälinja, Riistakeskus, Thermopolis)

• Lisäksi muita sidosryhmätapaamisia, keskusteluja, seminaareja yms. joissa käyty 

keskusteluja AMOsta.
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Havaintoja

• AMO kiinnostaa

• AMOn merkitys ja kytkös muihin alueellisiin ja valtakunnallisiin 

ohjelmiin/strategioihin tulee korostumaan, erityisesti alueellinen CAP-suunnitelma 

(ent. maaseutuohjelma) ja maakuntaohjelma

• Alueen omat strategiset linjaukset ja kehittämistavoitteet tärkeitä, yhteys 

KMS2025

• Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset mahdollisimman konkreettisiksi -> AMO 

hankerahoituksen tukena / AMO toimeenpanoa hankkeilla
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Tähän mennessä pinnalle nousseita laajoja kokonaisuuksia:

• Ilmastoviisas kokonaiskestävä metsätalous ja metsien käytön hyväksyttävyys (ml. 

viestintä)

• Suometsät AMO-alueen erityiskysymyksenä

› E-P:llä ojitettujen soiden (310 000ha) suhde metsämaan pinta-alaan 34% 

› K-P:lla 136 000 ha / 40%

› lisäksi ojittamattomia soita yht. 155 000 ha

• AMO metsään ja puuhun perustuvien elinkeinojen kehittämisohjelmana

• Sähköisen metsävaratiedon hyödyntäminen

• Metsien tila- ja omistusrakenteen kehittäminen

• Uuden luominen ja kehittäminen, tutkimus
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• Suometsäkysymys noussut esiin 

› Kaikissa AMO-valmistelun työpajoissa (wood, nonwood, environment)

› Kumppanuus- ym. tapaamisissa

› AMO-kyselyssä metsäneuvostoille (edellinen ja nykyinen) ja sidosryhmille

• Vaikea rasti, suometsiin liittyy monenlaisia haasteita ja epävarmuutta. 

Maakunnallisesti tärkeä kysymys.

• Lähtökohta:

› Suometsiin aikaansaatu ojittamalla ja metsänhoitotoimenpiteillä merkittävä lisäkasvu ja 

hakkuupotentiaali

› Teollisuuden (uudet)investoinnit nojaavat osaltaan siihen, että myös suometsien puusto saadaan 

taloudellisesti järkevällä tavalla käyttöön

› Edellyttää, että toiminta suometsissä on yleisesti hyväksyttyä ja käytetyt menetelmät myös 

hyväksyttäviä (hakkuutavat, puunkorjuu, hiilensidonta/kasvihuonekaasupäästöt, vesitalouden 

kunnossapito- ja vesiensuojelutoimet, monimuotoisuuskysymykset, soidensuojelutarpeet huomioitu jne.)
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Ongelmakenttä

› Tietoa puuttuu tai se on sirpaletietoa, osin ristiriitaista, osin mielikuvia, intressiristiriitoja 

› Kokonaisnäkemys suometsien hoidosta, kuka muodostaa, mistä selkänoja AMOon? 

› Maakuntatasolla Metsäkeskukselta (AMOilta) odotetaan kokonaisnäkemystä maakunnan metsäalasta ja 

sen kehittämistarpeista.

Kysymyksiä, joihin odotetaan vastauksia

› Suometsien käsittely. Paras mahdollinen vastaus siihen, miten suometsien hakkuut pitäisi toteuttaa kun 

otetaan huomioon ilmastokysymykset, vesitalous, vesiensuojelu, monimuotoisuus sekä taloudelliset 

näkökohdat?

› Puunkorjuu, millä tekniikoilla ja menetelmillä mahdollisimman ympärivuotiseksi ilman vaurioita?

› Vesitalous/vesiensuojelu. Miten pitäisi hoitaa pohjavesipinnan säätely kun otetaan kasvihuonekaasu-, 

kiintoaines-, ravinne- yms. päästöt ja taloudelliset näkökohdat huomioon? Teoriasta käytäntöön?

› Hiilinielujen vahvistaminen / maaperän päästöjen kompensointi. Onko/millä edellytyksillä toiminta 

turvemailla myös jatkossa sallittua? EU-politiikka, ilmastosopimukset, yleinen mielipide?

› Mitä ilmastonmuutoksen eteneminen merkitsee suometsille (kasvihuonekaasut, vesitalous, 

vesiensuojelu, tuhot)?

› Soidensuojelu ja monimuotoisuus. Miten turvataan riittävä suojelu ja monimuotoisuus?

› Soiden ennallistaminen. Mikä on viisasta? Vrt. 100 vuoden fosforipäästö?

› Luonnontuotteet soilta, virkistyskäyttö yms.  Mitä ja miten, kenelle?
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Suometsiin liittyviä AMO-hankkeita EKP:lla, ratkaisuja haetaan:

• Piennarteiden digitointi, valmis (Metsäkeskus, MML)

• Ravinneratas, käynnissä (Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry, Metsäkeskus, Luke, GTK, ProAgria)

• Suometsien Sadonkorjuu, käynnissä (Metsäkeskus, Luke)

• Ilmastoviisaat pohjalaismetsät, käynnissä (Metsäkeskus, SEDU)

• Suometsien käsittelyn vaihtoehdot, kokeilu-/demonstraatiohanke, valmistelussa (Metsäkeskus, 

Luke)



Valmistelussa AMO 2021-2025

Mitä metsäpolitiikkafoorumi voi tehdä 

› Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suometsien kestävää hoitoa ja käyttöä koskevan 

kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi? 

› Suometsien käytön hyväksyttävyyden varmistamiseksi?

› Alueellisten metsäohjelmien valmistelun ja toimeenpanon tueksi?



KIITOS


