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Yleistd

Luonnoksessa esitetyt strategiset ptiiimtitiriit, tavoitteet ja tavoitekokonaisuudet sekd
niiden saavuttamiseksi luodut hankesalkut luovat kattavat ohjauskeinot Suomen met-
sdalan tuleviin haasteisiin. Hankesalkkuun valitut strategiset toimenpiteet ovat hyvin
valikoituja, konkreettisia ja riittiiviin monialaisia, joilla strategian visio on saavutetta-
vissa.

Alla lausuntomme hankesalkun keskeisimpiin hankkeisiin:

C. Resurssitehokas ja kestdv5 metsdnhoito

Yksityismets5talouden uusi kannustejdrjestelmd 2O2O on keskeinen tyokalu koko stra-
tegialle' Kannustejdrjestelmdn ennustettavuus ja tietoisuus tuettavien tyolajien jatku-
vuudesta siirtymdvaiheessa riittdvdn aikaisin on erityisesti huomioitava. Kannus[e;'iir-
jestelmdn pdiitdksenteon siiilyminen kansallisella tasolla on tdrkedd. Kannustejiirjes-
telmdn tulisi olla hallinnollisesti kevyt niin maaomistajille, toimijoille kuin rahoittajatte.
Kannustinjiirjestelmiin tulisi johtaa laadukkaisiin toimenpiteisiin metsdtalouden jj -
infran osalta. Toimenpiteissd olisi huomioitava hankkeiden kustannustehokas elinkaa-
riajattelu ja ymptiristdn- ja luonnonhoidon velvoitteet.

Kan n ustejd rjestel md n tu lisi a ktivoida maanomistajia tehokkaaseen metsd nhoitoon,
jolla varmistetaan kasvavan puunkiiyton tarpeet. Metsiitieinfran rahoitus ja edistiimi-
nen on oltava keskeiselld sijalla uudessa kannustejiirjestelmdissS. Suomefsiin tehtyjen
investointien jatkuvuus olisi varmistettava jEirjestetmaa rakennettaessa. Metsiinhoidon
lisiiksi luonnonhoidon, erityisesti vesiensuojelun tulisi olla kannustejdrjestelmiin piiris-
sd.
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Metsiitilojen omistusrakennetta parantaviin ja aktivoiviin toimenpiteisiin tulisi panos-
taa nykyistd enemmdn. Pirstoutuneitten metsdalueiden tilusjdrjestelyjen lisdksi met-
sdtilojen sukupolven vaihdoksia ja perikuntien mets6nomistusten uudelleen jiirjestely-
jii tulisi edistijii. Etdmetsdnomistajien neuvontaan ja aktiviointiin tarvitaan lisdd toi-
menpiteitS.

Hankkeessa esitetyt T&K toimenpiteet puuntuotannon lisddmiseksi ja kehittdmiseksi
ovat kannatettavia. Talousmetsien ja metsdnhoidon tutkimuksen ja kehittdimiseen tu-
lisi kohdentaa nykyistd enemmiin resursseja. Hankkeessa mainittu osa-alue, suomet-
sien hoidon ja kdyton jatkuvuus, on erittdin kannatettava.

F. MetsHtiet ja metsien saavutettavuus

Tieinfran merkitystd strategiassa tulisi nostaa vield voimakkaammin esiin. Metsateiden
ja muiden alempiasteisten teiden ja siltojen korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta.
Viime vuosina Kemera ja ELY tukivaroja tie- ja siltainvestointeihin on jiidnyt kiiyttii-
mdttd. Korjausvelan purkamiseksi ja yksityistieverkon ylliipittimiseksi ja tienpidon
varmistamiseksi tarvitaan paljon toimenpiteitd.

Tuki- tai kannustejdirjestelmiS kehitetttiessd tulee huomioida jiirjestelmtin selkeys ja
yksinkertaisuus tiekunnille ja tieosakkaille sekd toimijoille. Tienkdytdn kasvavat-val-
timukset ajoneuvopainojen nousun ja kelirikkokausien pidentyessd nostavat kanta-
vuuden ja mitoitusten vaatimuksia ja siten nostavat tienpidon kustannuksia. Tukijdr-
jestelmissd tulee olla riittdvdt kannustimet tiekunnille, jotta tiet saadaan nykyvaaii-
muksia vastaaviksi.

Uuteen Yksityistielakiin on kirjattu tiekuntien jdrjestymisvelvoite, mutta se ei yksis-
tEiSn riitd. Tiekuntien hallinnoinnin kuntoon saattamiseksi ja piiStoksentekokykyiseksi
saamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja neuvonnan ja aktivoinnin lisiiksi. Tiekuntien
jiirjestiiytymisen tukeminen kannustejiirjestelmien kautta erillisend vaiheena voisi olla
yksi ratkaisu. Tdssd ratkaisussa tieisdnnointiii tuottavien toimijoiden rooli kasvaisi
merkittdvdksi.

Hankkeessa esitetty yksityistietiedon palvelualusta yksityistieinfran parantamiseksi on
kannatettava. Esitettyjen ratkaisujen lisiiksi julkisina palveluina voitaisiin tuottaa
esim. perusparannustarpeessa olevien yksityisteiden rekisteri hyotyalueineen, jouk-
koistetun tiedonkeruun avulla tuotettu tien olosuhdetietopalvelu, investointilaskuri
tiekunnille perusparannuksen kannattavuudesta tai kilpaiiutussovellus, jolla tiekunnat
voisivat ohjatusti hoitaa tien kunnostuksen vaatimat urakoinnin kilpailutukset.
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