
 

     Dnro 4022 / 3560-2008 

Toimiva metsä hankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.—31.12.2010 

 

1 Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, 
yhteistyökumppanina on Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Hankealueena on 
Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta ja se toteuttaa toimintalinjaa 1 ja sen toimenpidettä 111: ”Maa- ja 
metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen. Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat 
toimet/Tiedotushanke ”. 
 
 

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Toimiva metsä – Metsätilusjärjestely- ja yhteismetsähanke, hanke-
numero 6404 
 
 

3 Yhteenveto hankkeesta: 
 

Metsänomistuksen pirstoutuminen on vakava ongelma kannattavalle metsätaloudelle. 

Omistuksen pirstoutuminen koskee koko maata, ainoastaan yhteisomistustilojen 

osuus on suurempi Pohjois-Pohjanmaalla kuin muualla maassa. Kiinteistörakenteen 

pirstoutuneisuus on vaikeampi ongelma muuhun maahan nähden lähes koko 

maakunnan alueella. Nauhamaisten kapeiden sarkarakenteiden lisäksi monin paikoin 

niitä rikkovat hankalan muotoiset niittypalstat. Hankkeessa tiedotetaan 

metsänomistajille ja metsäalan toimijoille keinoista, millä tilannetta voitaisiin parantaa. 

Keinoiksi tarjotaan metsätilusjärjestelyjä ja yhteismetsiä. Tavoitteena on parantaa 

metsätilusjärjestelyin metsälöiden kokoa ja muotoa ja tätä kautta parantaa 

metsätalouden kannattavuutta alueella. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteismetsien 

perustamista ja tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. Hankkeen puitteissa 

hankitaan maanmittauslaitokselta metsänhoitoyhdistyskohtaisia ja kunnittaiset 

metsien käytettävyyskartat. Hankkeessa tiedotetaan yleisissä tiedotustilaisuuksissa 

sekä käytettävyyskarttojen perusteella kiinteistörakenteeltaan heikommille alueille 

kohdentaen. Yhteismetsien osalta tiedotetaan maakunnan yhteismetsille 

mahdollisuudesta ottaa uusia tiloja mukaan, metsänomistajille uusien yhteismetsien 

perustamismahdollisuuksista ja alueen kunnille ja seurakunnille mahdollisuudesta 

käyttää kuntien ja seurakuntien metsäomaisuutta osana uutta yhteismetsää.  

Hankkeen tiedotus kohdistuu pääosin alueen metsänomistajiin. Yhteistyötä tehdään 

metsähoitoyhdistysten, kuntien, seurakuntien ja maakuntaliiton sekä metsä- ja 

puualan yrityksien kansa. Edunsaajia ovat luonnollisesti alueen metsänomistajat. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt sadan prosentin tuen. Hankkeen 

tulokset ja toimenpiteet raportointiajalta 1.1. – 31.12.2010 esitellään myöhemmin 

tässä raportissa. 

 

 

 



 

4 Raportti 
 

4.1 Tavoitteet 

  
Toimiva metsä hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusjärjestelyin metsätilojen 
kokoa ja muotoa. 
 
Parantaa maakunnan metsätalouden kannattavuutta. 
 
Edistää yhteismetsien perustamista. 
 
Edistetään tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. 
 

 

 4.1.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

 Hankkeen ylätason tavoitteena on pysäyttää metsätilojen pirstoutuminen. 

  

 4.1.2 Hankkeen tavoitteet 

 Tavoitteet saavutetaan metsänomistajille suunnatun tehokkaan tiedotuksen keinoin. 
Tiedonvälitykseen käytetään sekä yleistiedottamista sekä kohdennettua tiedottamista. 
Hankkeen määrällisiä tavoitteita sekä tuloksia on asetettu seuraavasti: 

 
- yleisiä tiedotustilaisuuksia 4 kpl / vuosi, joihin osallistuu yhteensä 150 

maanomistajaa 
- aiheeltaan täsmennettyjä avoimia maanomistajainfoja 10 kpl / vuosi, 

joihin osallistuu yhteensä 200 maanomistajaa 
- tiedottaminen suurelle yleisölle metsänomistuksen pirstoutumisen 

aiheuttamista haasteista tiedotteiden ja artikkeleiden muodossa. 
Tavoitteena on 5 tiedotetta tai artikkelia vuodessa. 

- tiedottamisella pyritään siihen, että kolme metsätilusjärjestelyn 
tarveselvitystä käynnistynyt, yksi metsätilusjärjestelytoimitus 
käynnistynyt (viimeksi mainitut siis hankkeen vaikutuksia) 

- viiden uuden yhteismetsän perustaminen käynnistynyt ja osa perustettu 
- hallinnoijan www-sivuille kootaan tilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä 

neuvontapaketti 
- olemassa olevien yhteismetsien laajentuminen käynnistynyt ja koottu 

koulutusmateriaalia, jossa mm. määritellään malli liittyvän tilan 
yhteismetsäosuuden laskemiseksi 

 

 

 4.2 Toteutus ja toimenpiteet 

  
Hankkeessa tehdään kohderyhmittäinen ja aikataulutettu tiedotussuunnitelma, missä 
esitetään ne toimenpiteet joilla hankkeen tavoitteet saavutetaan.  
 
Hankkeen toimenpiteiden painopiste suunnataan kiinteistörakenteeltaan heikoimmille 

alueille. Hankkeessa selvitetään kuntatasolla metsien kiinteistörakennetta ja näin 

saadaan tietoon ne alueet, joilla kiinteistörakenne on heikoin. Maanmittauslaitos on 



 

kehittänyt metsien kiinteistörakenteen analysointiin välineen, jolla on tuotettu 

yleistietoa koko Suomen metsien kiinteistörakenteesta. Tällä välineellä voidaan 

nopeasti kohdentaa tilusrakenteeltaan heikoimmat kunnat ja alueet. 

Hankkeen aikana tiedotetaan asiasta alueen metsäalan toimijoille heidän omissa 

tilaisuuksissa. Tarkoituksena on heidän kauttaan välittää tietoa metsänomistajille 

hankkeesta ja samalla selvittää toimijoiden kanta asiasta.  

Hankkeen tiedotustilaisuuksia on eritasoisia. Yleiset tiedotustilaisuudet kohdistuvat 
suurempiin ryhmiin ja niissä on esillä metsänomistuksen eri vaihtoehtoja laajemmin. 
Nämä tilaisuudet ovat avoimia ja ne järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Yleisiä tiedotustilaisuuksia järjestetään eri puolilla maakuntaa. 
 
Pientilaisuuksissa sisältö on räätälöity kohderyhmän mukaan. Näitä tarkennettuja 
tilaisuuksia järjestetään kunnittain/metsänhoitoyhdistyksittäin koko hankealueella. 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille 
 
Hankkeessa työstetään aiheeseen liittyvää tiedotusmateriaalia. Materiaalia jaetaan 
tilaisuuksissa sekä sähköisesti hankkeen verkkosivujen kautta. Metsäkeskuksen 
ulkoisille sivuille tehdään oma paikka, joka toimii tiedotuskanavana tilusjärjestelyn 
toteuttamisesta ja yhteismetsien perustamisesta. Linkki kys. sivusta laitetaan myös 
maanmittauslaitoksen sivuille.   
 
Hankkeen tilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita luennoimaan. Maanomistajia, joilla on 
kokemusta tilusjärjestelystä ja /tai yhteismetsästä kutsutaan myös tilaisuuksiin 
kertomaan omista kokemuksistaan. Hankkeessa voidaan hyödyntää lähialueitten 
(Ruotsi) kokemuksia asiantuntijavaihdoin.  
 
Yhteismetsien perustamista edistetään tiedottamalla perustamiseen ja toimintaan 
liittyvistä asioista. Suurin kiinnostus näyttää kohdistuvan ns. suvun yhteismetsiin, 
jolloin metsien jakamisen sijasta perustetaan yhteismetsä antamaan suvun metsien 
omistukselle jatkuvuutta. Alueen kuntien ja seurakuntien osalta selvitetään heidän 
metsänomistuksensa ja samalla heidän kiinnostustaan käyttää kunnan tai 
seurakunnan metsäomaisuutta osana mahdollisesti alueelle perustettavaa 
yhteismetsää. 
  
Tilan liittyminen olemassa olevaan yhteismetsään on vielä suhteellisen tuntematon 
mahdollisuus niin yhteismetsille kuin metsänomistajille. Hankkeen 
tiedotustilaisuuksissa tuodaan tämä vaihtoehto esille. 
 

Toimenpiteet raportointikaudella 

Tehtiin hanke-esite, jota painatettiin kirjapainossa 2500 kpl. Tehtyä esitettä ja 

Maanmittauslaitoksen, Tapion ja Metsäkeskusten yhteistyönä painattamaa 

yhteismetsäesitettä on jaettu hankkeen tilaisuuksissa. 

Metsäkeskuksen nettisivujen yhteydessä toimivan hankkeen nettisivuille on koottu 

neuvontamateriaalia tilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä, lisäksi sivulle on arkistoitu 

hanketilaisuuksien luentomateriaaleja. 

 



 

Toimiva metsä hankeen osalta ajalla 1.1. - 31.12.2010 on pidetty seuraavat 
tilaisuudet: 
 
Yleisiä tiedotustilaisuuksia 11 kpl: 
 

Tiistaina 26.1.2010, klo 12:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Oulussa. 

osallistujia 90 kpl. 

Torstaina 25.2.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Kiimingissä, 

osallistujia 45 kp. 

Tiistaina 2.3.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Haukiputaalla, 

osallistujia 26 kpl. 

Torstaina 25.3.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Limingassa, 

osallistujia 28 kpl. 

Torstaina15.4.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Iissä, 

osallistujia 35 kpl. 

Tiistaina25.5.2010, klo 14:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Lumijoella, 

osallistujia 10 kpl. 

Tiistaina 8.6.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Raahessa, 

osallistujia 31 kpl. 

Torstaina 23.9.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Muhoksella, 

osallistujia 33 kpl. 

Torstaina14.10.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus 

Haapavedellä, osallistujia 25 kpl. 

Tiistaina 16.11.2010, klo 18:00 alkaen ”Yhteismetsäilta”, mhy ja osuuspankki, 

Kuusamo 16.11.2010, osallistujia 61 kpl. 

Tiistaina 23.11.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus 

Kuivaniemellä, osallistujia 32 kpl. 

 

Yhteensä yleisiin tiedotustilaisuuksiin on osallistunut 416 henkeä. 

 
Täsmennettyjä tilaisuuksia 8 kpl: 
  

Haapaveden mhy, Haapaveden kaupunki, hanke-esittely yhdistyksen ja kaupungin 

edustajill, 29.4.2010, osallistujia 6 kpl. 

Yhteismetsä tiedotusta, Oulu, 24.5.2010, yksityisiä maanomistajia, osallistujia 3 kpl. 

Raahen kaupunki, hanke-esittely kaupungin edustajille, Raahe, 1.6.2010, osallistujia 

3 kpl. 

Kiimingin yhteismetsä, tiedotus- ja yhteistyöpalaveri, Kiimingin kunta, -seurakunta, -

metsänhoitoyhdistys, Kiiminki 17.6.2010, osallistujia 5 kpl. 

Muhos, tekninen toimisto ja -lautakunta, hankeinfo, Muhos 18.8. ja 22.9.2010, 

osallistujia 15 kpl. 

Hailuoto, kunnanhallitus, hankeinfo, Hailuoto 15.9 ja 18.10.2010, osallistujia 13 kpl. 

Liminka, Ketunmaan alueen metsänomistajille tarveselvitystilaisuus, Liminka 

28.9.2010, osallistujia 30 kpl. 

Hankeinfot Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston henkilökunnalle Oulussa ja 

Ylivieskassa, Oulu 18, 19.10.2010 ja Ylivieskassa 21.10.2010, osallistujia yhteensä 

45 kpl. 

 



 

Yhteensä täsmennettyihin tilaisuuksiin on osallistunut 120 henkeä. 

 

 

Lisäksi hanketta on esitelty seuraavissa 10 tilaisuudessa: 
 

Metsäkeskuksen talvineuvottelupäivät metsäsuunnittelijoille 19.2.2010, hanke-

esittely, osallistujia 45 kpl. 

Muhoksen metsänhoitoyhdistys valtuuston kevät kokous 24.3.2010, hanke-esittely, 

osallistujia 15 kpl. 

Haukiputaalaisen yhteisalueen vuosikokous, Oulu, 30.3.2010, yhteisalueesta 

yhteismetsäksi hanketiedotusta, osallistujia 9 kpl. 

Stora Enso Pohjanmaan tiimi, hankeinfo kenttätoimihenkilöille, Oulainen, 6.9.2010, 

osallistujia 12 kpl. 

Metsätilan omistusjärjestelyt – tehoa neuvontaan hanke, Toimiva metsä hankkeen 

esittely ja yhteismetsän perustaminen, Ii, 22.9.2010, osallistujia 10 kpl. 

Innometsä-hankkeen Muutokset metsissämme seutukuntatilaisuus, Piippola, 

13.10.2010, osallistujia 15 kpl 

Metsänomistajien liiton SPV-koulutus hanke Elinvoimainen metsätila, Toimiva metsä 

hankkeen esittely ja yhteismetsän perustaminen, Raahe, 15.11. 2010, osallistujia 22 

kpl. 

Metsäliiton Oulun piirin piirikokous, hankeinfo kenttätoimihenkilöille, Kannus 17.11. 

2010, osallistujia 33 kpl 

Innometsä-hankkeen Muutokset metsissämme seutukuntatilaisuus, Ylivieska, 

25.11.2010, osallistujia 28 kpl 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, kunnanjohtajien tapaaminen, hankeinfo, 21.12. 2010, 

osallistujia 25 kpl. 

 

Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 214 henkilöä. 

 

 
Em. tilaisuuksiin on kaikkiaan osallistunut yhteensä 750 henkeä.   

 

Yhteistyö: 
 
Yhteistyötä hanketilaisuuksiin liittyen on tehty Oulun seudun mhy, Kiimingin mhy, 
Siikalakeuden mhy , Iin mhy, Muhoksen mhy, Kuusamon mhy, Pudasjärven mhy, 
Haapavesi-Kärsämäki mhy ja Kalajokilaakson mhy kanssa sekä Pohjois-Suomen 
metsänomistajien liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. 
Iin, Kiimingin, Haukiputaan, Limingan ja Lumijoen kuntien ja seurakuntien sekä 
Haapaveden ja Raahen kaupungin edustajien kanssa on neuvoteltu heidän 
metsämaidensa käytöstä, mikäli kunnan alueella alkaa tilusjärjestely / yhteismetsän 
perustaminen. Vastaavaa neuvottelua on käyty Metsähallituksen, Tornator Oy:n ja 
UPM:n kanssa.  
Yhteistyöstä hankeaiheiden tiedottamisen osalta on neuvoteltu Nordea-, Osuus- ja 
Sampopankin kanssa.  
 
 
 
  



 

Hankkeesta on tiedotettu lehdissä. 
  
Artikkelit hankkeen aiheista yhteensä 24 kpl on julkaistu: 
  
Maaseudun tulevaisuudessa, 20.1.2010  
Forum 24:ssä, 21.1.2010  
Rantapohjassa, 2.2.2010  
Rantalakeudessa, 17.2.2010  
Siikalakeuden ja Siikalatvan metsänhoitoyhdistysten Metsäviesti-lehdessä, 
helmikuussa, nro 1/2010  
Maaseudun sivistysliiton Uutispuuro lehti, 22.4.2010. 
Pyhäjokilaakson ja Haapaveden-Kärsämäen mhy Metsäviesti-lehdessä, toukokuussa, 
nro 2/2010 
Raahelaisessa 21.5.2010 
Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Kiimingin ja Yli-Iin mhy Metsäsanoma 
lehdessä 1.6.2010 
Rantapohjassa 3.6.2010 
Kalevassa 13.6.2010 
Tervareitissä 17.9.2010 
Pyhäjokilaakson ja Haapaveden-Kärsämäen mhy Metsäviesti-lehdessä, syyskuussa, 
nro 3/2010 
Siikalakeuden ja Siikalatvan metsänhoitoyhdistysten Metsäviesti-lehdessä, 
syyskuussa, nro 2/2010 
Rantalakeudessa, 22.9.2010 
Haapavesi lehdessä 30.9.2010 
Haapavesi lehdessä 7.10.2010 
Haapavesi lehdessä 21.10.2010 
Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Kiimingin ja Yli-Iin mhy Metsäsanoma 
lehdessä 2/2010 
Metsälehdessä 4.11.2010 
Rantapohjassa 9.11.2010 
Rantapohjassa 16.11.2010 
Metsäikkunassa 24.11.2010 
Tornan tuutissa, Tornator Oy:n sisäinen henkilöstölehti 2/2010, 3.12,2010 

  
 
 

Muu tiedottaminen 
  
Hankkeesta on tiedotettu omien nettisivujen lisäksi Oulun seudun mhy, 
Kalajokilaakson mhy, Kiimingin mhy, Haapavesi-Kärsämäki mhy ja Muhoksen mhy 
nettisivuilla ja Oulun seudun metsänomistajien sivuilla. Omille hankesivuille on linkit 
Maanmittauslaitoksen ja Tapion ulkoisilta nettisivuilta. 
 
Hankkeessa mukana olleista tiedotustilaisuuksien luennoitsijoista E. Heikkinen, M. 
Honkanen ja V. Korhonen osallistuivat 10. – 11.6.2010 Yhteismetsäpäiville 
Seinäjoella. 
 
Metsäkeskuksen sähköinen uutiskirje, Metsässä tapahtuu, hankkeesta julkaistu 
14.10.2010 artikkeli, ”Metsätilojen pirstoutuneisuus heikentää metsätalouden 
kannattavuutta”. 
 
Hankkeen vetäjää on haastateltu hankeasioita koskien kahdesti radioon: 
Oulun alueradio, YLE Oulun radiouutiset 23.10.2010, toimittajana Ensio Karjalainen. 



 

Radio Kajaus, Aamusumppi. Ajankohtaista asiaa Kainuusta ja Koillismaalta, 

16.11.2010, toimittajana Miikka Grönlund. 
  

Ohjausryhmän kokoaminen ja suostumukset kerättiin ohjausryhmän jäseniltä. 

Hanketta toteutetaan suunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankkeen 

tavoitteet ja tulokset 2010 indikaattori lomakkeessa on koottuna vuoden 2010 
toteutuneet toimenpiteet. 

 

 4.2.1 Aikataulu 

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2009 – 31.8.2012 ja tämä raportti koskee aikaväliä 1.1. 

– 31.12.2010. 

    

 4.2.2 Resurssit 

Toimiva metsä hankkeen päätoimisena projektipäällikkönä toimii Mikko Honkanen 

1.11.2009 alkaen. Tämän lisäksi on hankkeelle tehnyt töitä metsäkeskuksen 

metsänhoidon asiantuntija, viestintäassistentti, palkanlaskija, kehittämispäällikkö ja 

kirjanpitäjä. Maanmittauslaitokselta hankkeelle on tehnyt töitä tilusjärjestelypäällikkö, 

palkanlaskija, kaksi kartoittajaa, kaksi toimitusvalmistelijaa ja kehittämiskeskuksen 

asiantuntija. Ostopalveluna on hankittu asiantuntijapalveluita seminaareihin. Työtilat 

ovat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa, Oulussa. 

   

 4.2.3 Toteutuksen organisaatio 

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, jonka johtaja Niilo 

Piisilä on hankkeen johtaja. Projektipäällikkö Mikko Honkanen vastaa hankkeen 

käytännön toteutuksesta ja kirjanpitäjänä toimii Riitta Vikstedt. Ohjausryhmän 

tehtävänä on hankkeen toteutuman seuranta ja siihen liittyvä ohjaus. Ohjausryhmä on 

koottu seutukuntien edustajista, jotta koko maakunnan näkemys tulee 

huomioonotetuksi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.2.4  Kustannukset ja rahoitus (31.8.2010 asti) 

Taulukkoon v.2009 ja 2010 (aikaväli 1.1.-31.8.) merkityille summille on haettu 

maksamispäätöstä. 

Kululuokka 2009 2010 2011 2012 Päätös Jäljellä 

Palkkauskulut 7486 28760   246 000  

Ostopalvelut ja 

palkkiot 

110 1285   30 000  

Vuokrat 33 1014   9 000  

Kotimaan matkakulut 142 3446   22 500  

Ulkomaan matkakulut     7 000  

Muut kustannukset 529 2649   30 000  

YHTEENSÄ 8300 37154   344 500  

 

  Raportin kirjoittamisen aikaan maksamispäätöstä ei ole vielä saatu. 

 

Alla olevassa taulukossa v. 2010 kohdalle merkityt summat koskevat koko vuotta 

(1.1. – 31.12.), mutta lopullisessa maksatushakemuksessa summat voivat 

vähäisessä määrin muuttua. 

 Kululuokka 2009 2010 2011 2012 Päätös Jäljellä 

Palkkauskulut 7486 47874   246 000  

Ostopalvelut ja palkkiot 110 1664   30 000  

Vuokrat 33 2042   9 000  

Kotimaan matkakulut 142 5774   22 500  

Ulkomaan matkakulut     7 000  

Muut kustannukset 529 10243   30 000  

YHTEENSÄ 8300 67597   344 500  

 

 

 

 



 

4.2.5 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) 

 

Raportointi ajanjaksolla käytiin neuvotteluja rahoittajan kanssa yhden kerran. 

Ohjausryhmätyöskentely keskittyi lähinnä tilannetiedottamiseen ja ohjausryhmän 

lopullisen kokoonpanon vahvistamiseen. Ensimmäinen ohjausryhmäkokous pidettiin 

12.1.2010 ja toinen 24.8.2010. 

Sidosryhmäpalavereita pidettiin säännöllisesti. Hankkeesta tiedotettiin suoraan 

sähköpostitse (hankkeiden ryhmäsähköpostilla)  

 Hankkeen seurantaa tehtiin ylläpitämällä toimenpidelistaa kuukausittain. 

Projektipäällikkö piti esimiehensä kanssa säännöllisesti suunnittelupalavereita, joissa 

käytiin läpi hankkeen tavoitteita ja tehtäviä. Rahoituspäätöksen jälkeen Toimiva metsä 

hanke on liitetty hankerekisteriin (www.hankerekisteri.fi).  

 

 4.2.6 Toteutusoletukset ja riskit 

 Hanke etenee suunnitelman mukaisesti ja riskejä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä. 

 

 4.3 Yhteistyökumppanit 

Hankkeella on laaja maakuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto. Raportointiaikana 

tiiviimmin yhteistyötä tehtiin metsänomistajajärjestöjen kanssa. Muita tärkeitä 

yhteistyötahoja ovat kunnat, seurakunnat ja metsäyhtiöt. Lisäksi yhteistyötä tehtiin 

metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, metsäntutkimuslaitoksen ja 

maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksen kanssa. 

 

 4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 Hankkeen tiedotuksen tuloksena on jätetty 7 tarveselvitys hakemusta: 
  

Haukiputaan ulkopalstan tarveselvityshakemus, hakijoina 10 yksityistä 
maanomistajaa, 2 talojen yhteistä, kunta, seurakunta ja Tornator Oy.  
Liminka Ketunmaa alueen tarveselvityshakemus, hakijoina 6 yksityistä 
maanomistajaa, kunta ja seurakunta.  
Kiimingin tarveselvitys hakemus, hakijoina kunta, seurakunta ja Kiimingin 
metsänhoitoyhdistys.  
Lumijoen ulkopalstan tarveselvitys hakemus, hakijoina 4 yksityistä maanomistaja 
ja kunta.  
Utajärvi Juorkunan alueen tarveselvityshakemus, yksi yksityinen maanomistaja. 
Haapavesi Mieluskylän alueen tarveselvityshakemus, hakijoina kaupunki ja 7 
yksityistä maanomistaja. 
Kuivaniemi, Asemakylän alueen tarveselvityshakemus, yksi yksityinen 
maanomistaja 
 
Haukiputaan osalta tarveselvityksen aloituskokous pidettiin 11.5.2010. 
Tarveselvitysalueen maanomistajat on haastateltu touko-, kesäkuun aikana, 
haastattelut teki Mikko Koistinen metsäkeskukselta. 
 



 

Yhteismetsäselvitykset: 
Haukiputaan ulkopalstan tarveselvityksessä selvitetään alueen maanomistajien 
kiinnostus perustaa yhteismetsä tilusjärjestelyn yhteydessä, alueen yhteisöomistajat 
kunta, seurakunta ja Tornator Oy ovat alustavasti olleet kiinnostuneita yhteismetsän 
perustamisesta, jos yksityisiä metsänomistajia lähtee mukaan. Alueella on useita 
tilojen yhteisenä omistamia suurehkojakin metsäpalstoja, myös niiden osalta 
selvitetään yhteismetsä mahdollisuus. 
 
Kiimingissä on lähetetty syyskuussa kyselykirje (yli 800 kpl) uuteen yhteismetsään 
liittymistä koskien kaikille kunnan alueella yli 2 ha metsää omistaville. Kunta ja 
seurakunta ovat yhdessä lupautuneet tulemaan mukaan perustettavaan 
yhteismetsään liittämällä siihen maksimissaan 500 ha omia metsiään, mikäli yksityisiä 
liittyjiä on enempi eli tavoitteena on perustaa yli 1000 ha yhteismetsä. 
Metsänomistajilla on vastausaikaa marraskuun loppuun 2010. 
 
Iin Pahkakosken yhteismetsän osalta, yhteismetsään liittymistä selvittävä kysely on 
lähetetty marraskuussa.. Kyselykirje (n.190 kpl) on lähetty kaikille yhteismetsän 
välittömässä läheisyydessä metsää omistaville. Metsänomistajilla on vastausaikaa 
tammikuun loppuun 2011. 
 
Liminka, Siikalatva alueelle (ns. Lumijoen ulkopalsta) lähetettiin marraskuun 2010 
aikana kyselykirje (n. 100 kpl) uuteen yhteismetsään liittymistä koskien kaikille 
alueella yli 2 ha metsää omistaville. Lumijoen kunta ja -seurakunta ovat yhdessä 
lupautuneet tulemaan mukaan perustettavaan yhteismetsään liittämällä siihen 
alueella yhteensä omistamansa 600 ha omia metsiään yhteismetsään, mikäli 
yksityisiä liittyjiä on enempi eli tavoitteena on perustaa yli 1200 ha yhteismetsä. 
Metsänomistajilla on vastausaikaa tammikuun loppuun 2011. 
 
Hankkeen tiedottamisen vaikutusta ns. suvunyhteismetsien perustamiseen ei ole 
hankkeen tässä vaiheessa selvitetty.  
 

 

 5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

  Tämä täydennetään hankkeen loppuraporttiin 

 

6 Allekirjoitus ja päiväys 

  Oulussa 15.3.2011 

 

  Mikko Honkanen 

  projektipäällikkö  

                     Toimiva metsä hanke 

 


