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Rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka

Tavoitteet ja muutokset

• Keskeisenä tavoitteena oli metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

• Yhdenvertaiset uudistamisvelvoitteen täyttymisen kriteerit luontaiselle 
uudistamiselle ja metsänviljelylle

• Metsätalouden kannattavuuden parantaminen ja metsänomistajien 
valinnanvapauden lisääminen

• Muun muassa uudistamishakkuukriteerien poistaminen

• Monimuotoisuuden turvaamista laajoilla pinta-aloilla
• Tavoitteeseen pyrittiin mm. puulajivalinnan liberalisoinnilla ja eri-ikäisrakenteisen 

metsänkäsittelyn sallimisella 

• Lisättiin metsälain nojalla turvattavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä 
täsmennettiin erityisen tärkeiden elinympäristöjen sääntelyä



Muutokset hakkuutavoissa

Muutokset hakkuutavoissa

• Poiminta-luonteisen kasvatushakkuun ja pienaukkohakkuun yhteenlaskettu osuus 2,5 % 
vuosina 2018 ja 2019

• Metsiä ilmoitettu hakattavan muuhun maankäyttötarkoitukseen n. 10 000 ha / v
• Lopputuotemarkkina ohjaa vahvasti hakkuiden suhteellisia osuuksia, sahatavaratuotannon 

kilpailukyky -> päätehakkuiden muutos 2018 – 2019



Muutokset hakkuutavoissa

• 31 % kaikista 2018 ilmoitetuista uudistushakkuista osuu nuoriin kehitysluokkiin, niillä alueilla, 
joista Metsäkeskuksella on metsävaratieto

• Uudistushakkuita ilmoitettiin 202 955 ha, josta 132 951 ha alueelle, josta metsävara olemassa
• Tällä alueella nuoria kehitysluokkia ilmoitettu uudistettavaksi (leikkaus vähintään 0,3 ha) 40 839 ha
• n. ½ kasvatusmetsien uudistuskuvioista liittyy uudistuskypsien metsien uudistushakkuisiin

Muutokset hakkuutavoissa

• 2018 lumituhojen painopiste Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa
• Metsänkäyttöilmoitusten määrät kasvoivat yli 50% pahimmissa tuhokunnissa
• Tuhoalueita ilmoitettu käsiteltävän pienaukko ja poimintaluonteisina kasvatushakkuina 

merkittäviä määriä



Korjuujälki

• Vuonna 2019 jaksollista tarkastettu 488,5 ha ja jatkuvaa 40,2 ha

Korjuujälki

• Jaksollisessa kasvatuksessa tehty voimakkaita harvennuksia, kasvamaan jätetty puusto alle 
metsänhoitosuositusten usealla kohteella

• Jatkuvassa kasvatuksessa poimintaluonteinen hakkuu aiheuttanut puustovaurioita
• VIRHEELLISIÄ: 

• Harvennettu liian harvaksi 75 % (alle lakirajan, vaurioituneita ei lasketa kasvatettaviin)
• runsaasti maastovaurioita 17 % (yli 20%, turvemaat yli 25%)
• runsaasti puustovaurioita 8 %   (yli 15%)



Metsän uudistaminen
• Metsälain muutoksen tavoitteena on turvata metsän monimuotoisuus ja
monikäyttöisyys
• Luontainen uudistaminen ja viljely tasavertaisia
• Puulajivalinnan säätelyä väljennetty

Metsän uudistaminen



Metsän uudistaminen

Metsän uudistaminen

• Kuusen luontainen uudistaminen lisääntynyt, vuonna 2018 ilmoitettiin 5 585 ha, 
• 2,6 –kertaistunut vuodesta 2011



Metsän uudistaminen

Metsän uudistamisen laatu

• Vuoden 2013 aikaansaamisen tarkastuksen ja 2018 uudistamisen tarkastuksen 
tulokset käytännössä yhtenevät



Luontolaatu

Erotuskuvalla kohdistetut ”kevennetyt lulat” vuonna 2019 erinomaista ja hyvää 73%

Erotuskuvalla kohdistetut ”kevennetyt lulat” vuonna 2019 25 kpl, 48% 20 cm+



Yksityismetsätalouden liiketulos



• Uudistamispinta-alat kasvussa, varhaishoitotarve kasvaa tulevina vuosina

Yhteenveto
• Myös huippusuhdanteessa puuhuolto toimii

• Avohakkuita myös nuorempiin ikäluokkiin, merkitys puuhuollolle?
• Harvennukset voimistuneet, hehtaarikertymät kasvaneet, metsänhoitosuosituksia 

voimakkaampia käsittelyitä
• Pienaukkohakkuun ja poimintaluoteisen kasvatushakkuun määrät kasvussa, vielä 

kuitenkin pienet
• Uudistamismenetelmien osuudet hämmästyttävän stabiilit
• Kuusen osuus uudistamisessa kasvussa, monipuolistumista ei ole tapahtunut

• Metsien terveys, maannousema, kuumuus, kuivuus, kirjanpainaja, tulevaisuuden 
tuhoriskit?

• Muiden kuin havupuiden uudistamisalat marginaalissa
• Riski taimituhoihin, monimuotoisuus, ilmaston lämpeneminen?

• Lakimuutos ei ole vaikuttanut uudistamisen laatuun
• Metsänomistajien kyky/halu suunnitelmalliseen omaisuuden hoitoon?

• Uudistamiseen satsataan merkittävä summa, siihen verrattuna marginaalikustanteinen, 
kemera-tuettu varhaishoito laiminlyödään

• Monimuotoisuuden ja luontotiedon merkitys kasvussa
• Myönteistä kehitystä säästöpuissa parina viime vuonna
• Luontokohteiden ominaispiirteet säilyneet kohtuullisen hyvin


