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Kuntapäättäjien Metsäakatemia
– kutsukurssi metsäbiotaloudesta
Metsät ovat kunnille arvokasta omaisuutta. Ne tarjoavat ratkaisuja monista
näkökulmista: metsät hillitsevät ilmastonmuutosta, ylläpitävät monimuotoisuutta,
elvyttävät ja liikuttavat asukkaita päivittäin ja tuottavat kuntiin monipuolista
hyvinvointia ja palveluja, työtä ja tuloja. Metsien ja puun kestävä ja älykäs käyttö tarjoaa
mahdollisuuksia innovoida ja vahvistaa biotalouteen perustuvaa hyvinvointia kunnissa.

Suomen Metsäyhdistys toteuttaa kaupunkien ja kuntien päättäjille suunnattua osallistavaa,
hybridimuotoista koulutusta metsiin perustuvasta bio- ja kiertotaloudesta.
Koulutuksen tavoite:
• Tarjota kuntapäättäjille monipuolinen tietopaketti metsien roolista ja potentiaalista
kestävän biotalouden rakentamisessa.
• Tukea verkostoitumista ja vahvistaa dialogia metsien kestävästä käytöstä kunnissa.
Toteutustapa:
• Koulutus koostuu muutaman tunnin mittaisista moduuleista ja se voidaan toteuttaa
joustavasti. Sisältö on räätälöity kuntapäättäjille.
• Koulutuspaketti sisältää asiantuntija-alustuksia, materiaalia, keskusteluja,
virtuaalinäyttelyn ja työpajoja. Alustajat ovat alansa huippuasiantuntijoita
esimerkiksi Suomen Metsäyhdistyksestä, tutkimusorganisaatioista ja metsäalalta.
• Sisältö toteutetaan pääosin sähköisellä alustalla. Dialogi on keskeisessä osassa.
Kohderyhmä:
• Kaupunkien ja kuntien luottamushenkilöt sekä kaupunginhallituksen jäsenet,
kehitysyhtiöiden työntekijät ja virkamiehet, jotka tarvitsevat valmistelutyössään
tietoa metsäpohjaisista ratkaisuista ja biokiertotaloudesta.
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Koulutus koostuu teemoista (moduulit):
1. Metsien merkitys hyvinvoinnille
•
•

•

Mitä on puupohjainen kiertotalous ja miten Suomessa käytetään puuta?
Mitä hyvää metsä tuottaa kunnassa? Metsien terveysvaikutukset, metsiin perustuvat
työpaikat ja arvonlisäys kunnissa.
Millainen on suomalainen metsäsuhde?

2. Uudet puupohjaiset ratkaisut ja puurakentamisen mahdollisuudet
•
•
•

Millaisia puupohjaisia tuotteita on markkinoilla? Tutustuminen Uusi puu -näyttelyyn.
Millainen on puurakentamisen rooli kunnan hiilijalanjäljen pienentämisessä?
Case-esimerkkejä kunnan puurakentamisesta.

3. Vihreää kasvua metsistä
•

•

Mitkä ovat puun korvausvaikutukset, eli miten puupohjaisten materiaalien käyttö voi
korvata fossiilisten raaka-aineiden käyttöä?
Miten kunnan hankinnoilla voidaan vaikuttaa ilmastopäästöihin?

4. Kokonaiskestävä metsien hoito
•
•

•
•
•

Miten kunta voi turvata monimuotoisuutta talous- ja monikäyttömetsissä?
Miten kunta voi huomioida ilmastonmuutoksen torjunnan metsänhoidon menetelmien
valinnassa? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsätuhoriskeihin ja miten tuhoja voidaan
ehkäistä?
Mitä ovat talousmetsien luonnonhoito ja hyvän metsänhoidon suositukset?
Metsien jatkuva kasvatus: Millaisiin metsiin se sopii ja millaisiin ei?
Mikä on kaavoituksen rooli?

Koulutuksen toteutuksesta vastaa Suomen Metsäyhdistys. Toteutuksessa hyödynnetään Päättäjien
Metsäakatemia -viestintäohjelmaa ja sisältö rakennetaan yhteistyössä Uusi puu -hankkeen kanssa.
Lisätietoja kursseista antaa Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antila:
elina.antila@smy.fi ja p. 050 351 2411.

Päättäjien Metsäakatemia – dialogia metsästä jo vuodesta 1996
Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja
keskustelufoorumi, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Toiminnasta vastaa Suomen
Metsäyhdistys ja toimintaa rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen metsäsäätiö.
www.smy.fi/pma
Uusi puu ─ Avartaa ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta
Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä
puupohjaisesta biotaloudesta. www.uusipuu.fi

