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Havaintoja Keski-Suomen puunkorjuun laadun 

erillisselvityshankkeesta   

Taustaa 

Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityshankkeen tavoitteena oli muodostaa nykyistä 

parempi tilannekuva harvennushakkuiden laadusta ja arvioida alustavasti puunkorjuun 

laadun vaikutusta puunmyyntituloihin ja hiilensidontaan metsikön kiertoajan aikana. 

Selvityksen perusteella oli tarkoitus arvioida koko metsäalan yhteisen kehittämis- ja 

menetelmäprojektin tarvetta ja toteutustapoja. Hanketta rahoitti maa- ja 

metsätalousministeriö ja se toteutettiin vuosina 2020-2022.  Hankkeen tulokset julkaistiin 

joulukuussa 2022.  

Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityksenhankkeen tulokset kertoivat 

ensiharvennusten heikosta laadusta. Erillisselvityshankkeen aineistolle ei ollut tehty ennen 

tuloksien julkaisemista normaalia tarkastuksessa tuotettuun aineistoon liittyvää riski- ja 

laatuarviointia. Tämä saatiin tehtyä alkuvuonna 2023. 

Kohdevalinta 

Erillisselvitykseen sisältyy yhteensä 87 kohdetta. Näistä 52 kohdetta on toteutettu 

esiselvityshankkeessa tehtyinä tarkastuksina. Lisäksi 35 kohdetta on tarkastettu vuosien 

2020–2021 aikana osana Metsäkeskuksen valtakunnallista vuosittaista korjuujäljen 

seurantaa. 

Erillisselvityshankkeen tarkastuskohteet ovat valikoituneet otannalla Keski-Suomen 

kolmentoista kunnan alueelle painottuen n. 50 km säteelle Jyväskylän ympäristöön. Otannan 

perusjoukon ovat muodostaneet pääosin vuosien 2019–2020 aikana saapuneet 

metsänkäyttöilmoituskuviot (n. 5000 kpl), joilla hakkuutavaksi on ilmoitettu ensiharvennus. 

Otantaa on suunnattu siten, että selvitykseen on pyritty saamaan mahdollisimman monta 

alueella ensiharvennuksia tekevää toimijaa. Tarkastettavia kohteita on ryvästetty kunnittain 

ja kohdistettu teiden läheisyyteen erillisselvityshankkeen kustannustehokkuuden 

varmistamiseksi. 

Metsäkeskuksen tarkastuohjelman mukaisissa vuosittaisissa korjuujälkitarkastuksissa 

kohteiden valinta tehdään satunnaisotantana kohdistettuna yhden vuoden 

metsänkäyttöilmoituksiin. Yhdeltä metsänkäyttöilmoitukselta tarkastetaan yksi kuvio. Viime 

vuosina tarkastukset on pyritty kohdentamaan koneellisesti toteutettuihin 

ensiharvennuskohteisiin, joiden pinta-ala on vähintään 1,0 hehtaaria ja kuvion muoto 

mahdollistaa selkeän ajouraverkoston sekä koealojen normaalin sijoittelun. 

Erillisselvityshankkeen korjuujälkitarkastukset on tehty vuosien 2020–2022 aikana. Kaikki 

tarkastukset on tehty Metsäkeskuksen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän teknisen 

maastotarkastusohjeen mukaisesti. Tarkastetusta 87 kohteesta 53 tarkastuksella 

tarkastustiedot on kerätty pääosin ilmakuvaamalla alue dronella syyskaudella 2021 ja 
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määrittämällä puunkorjuun yhteydessä syntyneet puusto- ja maastovauriot alueelta 

maastomittaustyönä.  Loput tarkastuksista (34 kappaletta) on tehty perinteisenä 

korjuujälkitarkastuksena maastossa mittaamalla. 

Aineston laatutarkastelu 

Aineiston tarkastelussa havaittiin seuraavia asioita. 

Yleiset havainnot: 

• erillisselvityshankkeella tehty tarkastuskohteiden otanta poikkeaa valtakunnallisesta

puun korjuun laadun seurantaa varten tehtävästä otannasta

• erillisselvityshankkeeseen sisältyy myös aikaisempien vuosien valtakunnallisia puun

korjuun laadun seurantaa tarkastuksia hankesuunnitelman mukaisesti

• aineistoon sisältyy yksi (1) “virheelliseksi“ arvosteltu tarkastuskohde kaavoitetulla

alueella, jolla ei sovelleta metsälakia

• kuusi (6) “virheelliseksi “arvostellun ja kaksi (2) “huomauttevaksi“arvostellun

tarkastuskohteen pinta-ala on alle 1 hehtaarin

• viisi (5) tarkastusta, joissa samalta metsänkäyttöilmoitukselta on tarkastettu kaksi (2)

kuviota ja yksi (1) tarkastus, jossa samalta metsänkäyttöilmoitukselta on tarkastettu

kolme (3) kuviota

• aineisto sisältää 87 tarkastusta, aimmassa uutisoinnissa on puhuttu 86

tarkastuskohteesta

Muutokset arvosteluissa: 

• tarkastustoiminnassa käytettävän maasto-ohjelman loppulaskenta oli jäänyt kesken

tilaan joidenkin tarkastuksien kohdalla. Loppulaskenta muutti yksittäisten

tarkastuskohteiden arvostelua “virheellinen“ <> “huomautettava“

• yhden turvemaalla sijaitsevan tarkastuskohteen arvostelu muuttui virheellisestä

huomautettavaksi. Kohteessa oli virheellisesti käytetty kangasmaan arvointitunnuksia,

turvamailla hyväksytään kangasmaita 20 % alhaisempi runkoluku.

• yhden tarkastuksen arvostelu muuttui huomautettavasta hyväksi, kun kohde

arvoteltiin tarkastusohjeen mukaisesti rukoluvun pohjalta. Aikaisempi

arvostelutulos ”huomautettava” perustui hakkuussa jäljelle jääneen kasvatuskelpoisen

puuston pohjapinta-alaan

• yksi ”hyväksi” arvosteltu tarkastus oli raportoitu ensimmäisessä uutisoinnissa

virheellisesti ”huomautettavaksi”

• kahdella tarkastuksella puustoon oli luettu mukaan yksittäisiä

rinnankorkeusläpimitaltaan alle 7 senttimetriä olevia runkoja maastotarkastusohjeen

vastaisesti. Alle 7 senttimetriset rungot poistettiin aineistosta, mutta tällä ei ollut

vaikutusta kohteiden lopulliseen arvosteluun.
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Lopuksi 

Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityksen tulokset eivät muuttuneet arvioinnissa 

oleellisesti.   

Keski-Suomen erillisselvitys poikkeaa valtakunnallisesta vuotuisesta korjuujälkiseurannasta 

otannan osalta. Otanta kohdennettiin osin alueellisesti ensiharvennuskuvioihin ja suunnattiin 

mahdollisimman laajasti alueen puunkorjuun toimijoihin. Kustannussyistä tarkastuskohteiden 

otannassa kohdevalintaa on ryvästetty kunnittain ja painotettu Jyväskylän ympäristöön. 

Otanta ei  siten kuvaa tilannetta koko Keski-Suomessa.  

Erillisselvityshankkeen aineistona on hankkeessa toteuttettujen tarkastusten lisäksi 

hyödynnetty vuosien 2019–2020 metsänkäyttöilmoituksiin kohdistuneita valtakunnallisia 

vuotuisia korjuujälkitarkastuksia. Erilliselvityksen aineisto pitää siis sisällään sekä erillisen 

Jyväskylän otannan että aiempien vuosien valtakunnallisen korjujälkiseurannan otannan 

kohteita. Otannat on toteutettu eri tavalla ja tämä osaltaan heikentää aineiston 

vertailukelpoisuutta vuotuisiin valtakunnallisiin korjuujälkituloksiin.  Lisäksi erillisselvitykseen 

liittyvissä tarkastuksissa samalle metsänkäyttöilmoitukselle on saattanut kohdistua useampi 

maastotarkastus ja tarkastukseen on valikoitunut mukaan pinta-alaltaan alle 1,0 hehtaarin 

kuvioita.  Pienillä hakkuukuvioilla optimaalisen ajouraverkoston ja edustavan 

tarkastuskoealalinjojen sijoittelu on suurempia kuvioita haastavampaa.  

Keski-Suomen erillisselvityshankkeen tulos ei ole suoraan verrattavissa valtakunnalliseen 

korjuujälkitulokseen aineiston otannasta ja kohdevalinnasta johtuen, vaikka tarkastustietojen 

kerääminen ja tulkinta on toteutettu puunkorjuun laadun tarkastuksissa käytettävän 

Metsäkeskuksen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän teknisen 

maastotarkastusohjeen mukaisesti. 
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Sekä Keski-Suomen erillisselvityshankkeen tulokset että valtakunnalliset 

korjuujäljenseurannan tulokset kertovat ensiharvennusten heikosta laadusta. 

Selvityshankkeen tulokset ovat osaltaan heikompia kuin valtakunnallisen 

korjuujälkiseurannan tulokset, mutta tulokset tukevat toisiaan. Yksiselitteistä syytä tulosten 

eroon ei laadun arvoinnissa löydetty.  




