


Uusi metsälaki ja metsien käsittely 

Lapin metsätalouspäivät 5.-6.2.2015, Levi 

Johtava esittelijä Tommi Lohi, Suomen metsäkeskus 
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Esityksen sisältö 

• metsälain keskeiset muutokset, lyhyt kertaus 

• etukäteisodotukset 

• miten lain muuttuminen näkyy metsien käsittelyssä 

› metsän uudistaminen 

› kasvatusmetsien uudistushakkuut 

› vähätuottoisten ojitettujen turvemaitten uudistushakkuut 

› eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuut, korjuun laatu 

› metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

• vaikutukset metsien käsittelyyn jatkossa? 

 

 

 



Metsälain keskeiset muutokset, lyhyt 

kertaus 

 • uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteet ovat poistuneet –  

kiertoaika metsänomistajan päätettävissä 

• eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuut 

› poimintahakkuut 

› pienaukkohakkuut 

• kestävyystavoite on säilytetty (kasvatuskelpoinen puusto, 

uudistamisvelvoite) 

• uudistamisvelvoite on poistunut vähätuottoisilta ojitetuilta 

soilta sekä ennallistettavilta alun perin avoimilta soilta ja 

perinneympäristöiltä 

• erityisen tärkeiden elinympäristöjen kohteita on lisätty ja 

määrittelyjä joltain osin muutettu 
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Odotukset – toiveet – pelot, ennen lain 

voimaantuloa 

• suuri ”periaatteellinen” muutos jaksottainen kasvatus / eri-

ikäisrakenteisen metsän kasvatus 

• metsänomistajan valinnan vapauden lisääntyminen (” isäntä 

saa olla isäntä omassa metsässään”) 

• uudistamistöiden vaatimukset? 

• kasvatusmetsien uudistushakkuut  (”jobbarit” ostavat 

kiinteistöjä ”pilkkahinnalla”, hakkaavat ne puhtaaksi, häipyvät 

ja jättävät uudistamistyöt tekemättä) 

• eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen hakkuiden määrä ja 

laatu, tiedon ja kokemuksen puute 

• 10 §:n muutokset / uudet kohteet, vähätuottoiset kohteet 
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Metsän uudistaminen, kasvatusmetsien 

uudistamishakkuut, vähätuottoisten 

ojitettujen turvemaitten uudistushakkuut 

 

 
Metsänuudistaminen 

• ilmoitetuissa uudistamisen hakkuutavoissa ei muutosta 

› luontaisen uudistamisen osuus; 
2012  40,0 % 

2013 40,0 % 

2014 42,5 % 

• uudistushakkuiden jälkeiset taimikon perustamistyöt 

ilmoitetaan tehtäväksi kuten ennen lainmuutosta 

› luontaisen uudistamisen kohteet ilmoitetaan pääsääntöisesti 

muokattavaksi, jos muokkaus on tarpeen 

› siemepuuhakkuut; pinta-alasta ilmoitettu muokattavaksi;  

   2013  62% 

   2014  67% 
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Kasvatusmetsien uudistushakkuut (metsänkäyttöilmoitukset) 

 

• nuoren kasvatusmetsän uudistushakkuita Lapissa 

› 2013    100 ha  

› 2014    453 ha 

• varttuneen kasvatusmetsän uudistamishakkuita Lapissa 

› 2013    296 ha 

› 2014  1677 ha 

• kasvatusmetsien uudistushakkuiden osuus 2014 

› hakkuupinta-alasta  2,0 % 

› uudistushakkuun pinta-alasta 7,8 % 

• kestävän metsätalouden rahoituslain muutos, vajaatuottoisia 

metsiköitä? 
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Vähätuottoisten ojitettujen turvemaiden uudistushakkuut 
 

• ei uudistamisvelvollisuutta 

• vähäisiä, metsänkäyttöilmoituksia12 kpl / 35 ha 
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Eri-ikäisrakenteisen metsän 

kasvatushakkuut; määrä ja korjuun laatu 

 
• eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuut 

(aikomukset) jääneet toistaiseksi vähäisiksi 

• uusi asia; ei osaamista/kokemusta, vähän tutkittua 

tietoa 

• vuonna 2014 Suomen metsäkeskus teki eri-

ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuiden 

(poimintahakkuut) korjuujälkitarkastusta eri puolilla 

maata 35 hakkuukohteella, yhteensä 81,2 ha:n pinta-

alalla (Lapissa 5 hakkuukohdetta, 20.9 ha) 

• jäävä puusto, ajouraväli, ajouraleveys, puustovauriot 

maastovauriot (= kokonaisarvostelu) 
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• puunkorjuu haastavaa eri-ikäisrakenteisen metsän 

kasvatushakkuissa 

› puustovaurioiden (runko- ja juurivauriot) luokitus; hyvä, enintään 5 

%, huomautettava 5- 15 %, virheellinen yli 15 % 

› poimintahakkuut 9,0 % 

› energiapuuhakkuu  4,4 % 

› muu kasvatusmetsän ainespuun korjuu 3,4 % 

 

• hakkuutapana uusi, korjuujälki parantunee osaamisen ja 

kokemuksen myötä 
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Eri-ikäisrakenteiset 

hakkuut (aikomukset) 

Lapissa 2014 

 
Pienaukkohakkuut 801 ha 

Poimintahakkuut    469 ha 

Yhteensä              1270 ha 

 

Metsänkäyttöilmoitusten 

pinta-alasta 1,2 % 

 

Kasvatushakkuiden pinta-

alasta 1,7 %  
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Eri-ikäisrakenteiset 

hakkuut (aikomukset) 

koko maassa 2014 

 
Pienaukkohakkuut 1602 ha 

Poimintahakkuut    3539 ha 

Yhteensä               5141 ha 

 

Metsänkäyttöilmoitusten pinta-

alasta 0,7 % 

 

Kasvatushakkuiden pinta-alasta   

0,95 %  

 



Korjuujäljen laatu eri-ikäisrakenteisen metsän 

kasvatushakkuussa; huomautettavan ja virheellisen 

korjuujäljen syyt 
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Puustovauriot (runko- ja juurivauriot) 
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Korjuujäljen kokonaisarvostelu   
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Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät 

elinympäristöt; muutokset, vaikutukset 

 
Suoelinympäristöt 
 

a)   lehto- ja ruohokorvet; lehto-, saniais-, ruoho- ja heinäkorvet, 

       lähdekorvet 
 

b)   yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet 

c)   letot (myös Lapissa)  

d)  vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 

e)  luhdat 
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Erityisen tärkeiden elinympäristöjen pienialaisuus, 

metsätaloudellinen vähämerkityksellisyys ja selvä 

erottuvuus 

 

• elinympäristöjen edellytetään aina: 

› olevan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 

› erottuvan ympäröivästä metsäluonnosta selvästi 

› olevan pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä 

• elinympäristön taloudellista arvoa arvioitaessa otetaan huomioon, 

mitä metsälain 11 §:ssä säädetään poikkeusluvan edellytyksistä 

• niiden mukaan erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

käytönrajoitusten aiheuttama taloudellinen menetys katsotaan 

vähäiseksi, kun se on pienempi kuin neljä prosenttia poikkeusluvan 

hakijan sen metsäkiinteistön markkinakelpoisen puuston arvosta, 

jolla käsittelyalue sijaitsee tai alle 3 000 euroa  
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Johtopäätöksiä ja linjauksia 

• pienialaisina voidaan pääsääntöisesti pitää kohteita, joiden pinta-

ala on enintään 2 hehtaaria  

• elinympäristöjen pienialaisuutta arvioidaan ensisijaisesti 

metsätilakohtaisesti 

• metsätaloudellisesti vähämerkityksellisinä voidaan pitää kohteita, 

joiden markkinakelpoisen puuston arvo on alle 3 000 euroa 

• jos metsätaloudellisesti vähämerkityksellisen kohteen pinta-ala 

on yli 5 hehtaaria, sitä ei pääsääntöisesti voida pitää ympäröivästä 

metsäluonnosta selvästi erottuvana erityisen tärkeänä 

elinympäristönä 

 

Vaikutukset 

• Lapissa runsaasti uusia suoelinympäristötyyppejä ja 

metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä kohteita (jouto- ja kitumaan 

suot, kivikot, kalliokot) 

• huomioitava metsätaloustoimenpiteissä, erityisesti puutavaran 

maastokuljetuksessa, ilmoitusvelvollisuus 
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Vaikutukset metsien käsittelyyn jatkossa? 

 

• muutokset metsien käsittelyssä toistaiseksi vähäisiä 

• uudistaminen? 

• eri-ikäisrakenteisten metsien kasvatushakkuut? 
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