MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
METSÄHALLITUS

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hae tai hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsähallitus on järjestänyt koulutustilaisuuksia ja kurssituksia joko itse tai yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa esim. ehdoista ja menettelytavoista luonnontuotteiden keruussa.
- Metsähallitus tarjoaa tilojaan ilmaiseksi käyttöön eri tapahtumiin, jotka liittyvät metsään, elintarvikkeisiin
tai luonnontuotteisiin.
- Yhteyshenkilö Pilkkeen/tiedekeskuksen toiminnasta & erilaiset tilaisuudet: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepoaho@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luonnontuotteiden keruuseen liittyvät luvat ja maankäyttö ja paikkatieto: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luontopalvelut & suojelualueet: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsähallitus tekee yhteistyötä Luken kanssa tutkimushankkeissa. Metsähallituksella on
analysointipalveluita paikkatiedon osalta.
- Yhteyshenkilö: Lauri Karvonen (lauri.karvonen@metsa.fi)
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää sekä kansainvälisiä että kansallisia tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepo-aho@metsa.fi)
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Metsähallituksen on mahdollista toteuttaa kuntatapaamisia, erimerkiksi kuntayhtymien kanssa pidetään
vuosittaiset tapaamiset, aiheet vaihtelevat.
- Yhteyshenkilö riippuu aina teemasta ja tilaisuudesta.
- Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri Pirjo Rautiainen (pirjo.rautiainen@metsa.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Paikkatieto ja paikkatieto-osaaminen
- Jossain vaiheessa mobiililuvat kaikelle keruutuotteista joulukuusiin.
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Metsähallituksella on paljon metsäverkostoja, joihin sisältyy myös luonnontuotteet, kuten Euroopan
valtioiden metsäorganisaatio/yhteistyöjärjestö EUSTAFOR
- Yhteyshenkilö: Lapin tasolla Kristiina Vuopala (kristiina.vuopala@metsa.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Metsätalous oy ja Kiinteistökehitys pystyvät osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin
partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsähallitus voi osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin, jos niiden toiminta liittyy
Metsähallituksen toimintaan läheisesti.
- Yhteyshenkilö: Kalastus, metsästys, erätuotteet: Pirjo Ilvesviita (pirjo.ilvesviita@metsa.fi), hyvinvointi:
Elina Stolt (elina.stolt@metsa.fi), keruutuotteet ja paikkatiedon kehittäminen: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsähallituksen Luonto- ja eräpalveluilla on osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja
hakuprosessiin. Jos Metsähallitus on mukana hankkeissa, voi tätä osaamista hyödyntää.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hae tai hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Koulutus ja kurssitukset: On
- Metsähallitus tarjoaa omille korjuuyrittäjilleen nettikoulutusta ympäristöohjeista ja keruumenetelmistä,
jokaisen yrittäjän ja konekuskin pitää suorittaa koulutus ennen kuin pääsee töihin Metsähallitukselle.
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää kurssituksia ja tilaisuuksia hankkeiden ja oman toiminnan
kautta.
- Yhteyshenkilö Pilkkeen/tiedekeskuksen toiminnasta & erilaiset tilaisuudet: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepoaho@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luonnontuotteiden keruuseen liittyvät luvat ja maankäyttö ja paikkatieto: Lauri Karvonen
(lauri.karvonen@metsa.fi)
- Yhteyshenkilö, luontopalvelut & suojelualueet: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tutkimus & analysointipalvelut: Osittain
- Metsähallitus tekee yhteistyötä Luken kanssa tutkimushankkeissa. Metsähallituksella on
analysointipalveluita paikkatiedon osalta.
- Yhteyshenkilö: Lauri Karvonen (lauri.karvonen@metsa.fi)

Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Ei

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain

- Metsähallituksen Luontopalvelut ja eräpalvelut hakee hankkeita, muuten Metsähallitus on osana
hankkeita, ei hallinnoi niitä.
- Yhteyshenkilö: Elina Stolt (elina.stolt@metsahallitus.fi)
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Metsähallituksen on mahdollista järjestää sekä kansainvälisiä että kansallisia tilaisuuksia.
- Yhteyshenkilö: Heikki Hepo-Aho (heikki.hepo-aho@metsa.fi)

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Metsähallituksen on mahdollista toteuttaa kuntatapaamisia, erimerkiksi kuntayhtymien kanssa pidetään
vuosittaiset tapaamiset, aiheet vaihtelevat.
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Työkaluja kehittämiseen: On
- Paikkatieto ja paikkatieto-osaaminen
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Rahoitus suorille investoinneille: Ei
Verkostot:
- Metsäteho
- Metsähallituksella on sekä biotalouden että tuulivoiman puolella verkostoja, joissa on mukana
- Arktinen älykäs metsäverkosto
- Metsähallituksella on paljon metsäverkostoja, joihin sisältyy myös luonnontuotteet, kuten Euroopan
valtioiden metsäorganisaatio/yhteistyöjärjestö EUSTAFOR
- Yhteyshenkilö: Lapin tasolla Kristiina Vuopala (kristiina.vuopala@metsa.fi)

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: Ei
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Metsähallituksen Metsätalous oy ja Kiinteistökehitys pystyvät osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin
partnerina.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Metsähallitus voi osallistua kansainvälisten verkostojen tapaamisiin, jos niiden toiminta liittyy
Metsähallituksen toimintaan läheisesti.
- Yhteyshenkilö: Samuli Myllymäki (samuli.myllymaki@metsa.fi)
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Metsähallituksen Luonto- ja eräpalveluilla on osaamista kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja
hakuprosessiin. Jos Metsähallitus on mukana hankkeissa, voi tätä osaamista hyödyntää.

