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7 Talousmetsien luonnonhoidon laadunarviointi
7.1 Arvioitavien kohteiden otanta Suomen metsäkeskuksessa
7.1.1 Valintakriteerit
Suomen metsäkeskus arvioi vain yksityismetsien hakkuualoja. Metsäyhtiöiden, rahastojen tai valtion metsien kohteita ei arvioida. (Poikkeuksena analyysin
perusteella valitut kevennetyn lulan tarkastukset. Ne voivat sijaita myös esim.
yhtiön tai valtion mailla.) Arvioitavat hakkuutavat ovat kasvatushakkuut,
avohakkuu, luontainen uudistaminen ja ylispuiden poisto. Erikoishakkuita ei
arvioida.
Arvioitavaksi ei kelpuuteta leimikkoa,
•
•
•
•
•
•

jonka kuvioiden pinta-alasta enemmän kuin kolmasosa on kasvatushakkuita
joka on ilmoitettu metsälain 5 b §:n mukaiseksi erityishakkuuksi
jossa on tehty erikoishakkuu: myrskytuhojen korjuu, tie/sähkölinjahakkuu,
pellon /tontinraivaus, luonnonhoito- tai tutkimus- hakkuu tms.
jossa on tehty poikkeusluvalla hakkuu metsälain 10 § elinympäristössä
jonka hakkuuta ei ole vielä toteutettu tai hakkuu on vielä kesken
joka ei sijaitse metsätalousmaalla (esim. luonnonsuojelualueet, asemakaava-alueet jne.).

Arvioitavien kohteiden otantajoukkona ovat yksityismetsien
metsänkäyttöilmoitukset, jotka on tehty uudistusleimikoista aikavälillä 1.7.201931.12.2020. Myös 30.6.2021 mennessä saapuneet metsänkäyttöilmoitukset
voidaan ottaa mukaan otantaan.
Luonnonhoidon laadun ohella näissä kohteissa tehdään myös normaali harkintaan
perustuva metsänkäyttöilmoituksen tarkastus ainakin yhdelle uudistushakkuu
kuviolle
Tarkastettavien kohteiden lukumäärä Metsäkeskuksen palvelualueilla perustuu
Suomen metsäkeskuksen laatimaan tarkastussuunnitelmaan.
7.1.2 Otanta
Satunnaisotannan otantajoukkoon kuuluvat kaikki edellä mainittuna aikana
saapuneet metsänkäyttöilmoitukset.
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Suunnatut otantatarkastukset poimitaan sellaisista metsänkäyttöilmoituksista,
joissa on maininta metsälain erityisen tärkeästä elinympäristöstä tai 3. luokan
metsäsertifioinnin elinympäristöstä tai rajautuvat ko. kohteisiin (analyysin avulla).
Myös näissä tarkastetaan kaikki käyttöilmoituksen kuviot.
Kaikki ei-satunnaisella tavalla valitut kohteet tulee merkitä suunnatun otannan
kohteina. Otantajaksojen päällekkäisyydestä johtuen, otannassa tulee tarkkailla,
ettei samoja hakkuualoja tarkasteta kahteen kertaan perättäisinä vuosina.
Kohteita valittaessa olisi pyrittävä varmistamaan, että uudistamishakatuista
kohteista myös mahdollisimman paljon olisi jo muokattu ennen arviointia.
Yleistietojen selvittelyn yhteydessä tärkeää on selvittää kohteen v. 2019 ajoittuva
maanmuokkausajankohta. Tämä tuleva metsänhoitoon kytketty toimenpide on
huomioitava arviointien työsuunnitelmia laadittaessa mahdollisuuksien mukaan.
Otannassa valitaan arvioitaviksi metsänkäyttöilmoituksia (leimikoita), joihin
sisältyy yksi tai useampia erillisiä hakkuutapoja.

Arvioinnin kohteena on metsänkäyttöilmoitukseen kirjatun leimikon työnjälki.
Aiemmat hakkuut eivät vaikuta arvioihin. Tämä on muistettava erityisesti ylispuuhakkuita arvioitaessa.

7.2 Yleisiä ohjeita
Arvioitava hakkuuala käydään maastossa läpi huolellisesti. Tällöin saadaan tarkka
kuva alueen säästöpuustosta ja havaitaan pienialaisimmatkin luontokohteet.
Menetetty säästöpuupotentiaali ja hakatut luontokohteet ja niiden alkuperäiset
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rajat ovat usein havaittavissa vain huolellisella maapohjan, kantojen ja
hakkuutähteiden tarkastelulla.
Arvioinnin perusperiaate on, että keskeneräisiä töitä ei arvioida: jokainen työvaihe
arvioidaan vain, jos se on saatu valmiiksi.
Ennen arviointia Otetaan aina yhteys metsänomistajaan ennen maastoarviointia.
Lisäksi arvioinnista ilmoitetaan hakkuuoikeudenhaltijalle.
Metsänomistajalle ja toimijoille voidaan myös tarjota mahdollisuutta osallistua
maastokäyntiin. Samassa yhteydessä pitää selvittää arvioitavan kohteen
yleistiedot:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuuluuko tila sertifiointiin (Pefc/Fsc). Jos maanomistaja ei tiedä tai
sertifiointia on vaikea selvittää PEFC:hen kuuluvat tilat voit tarkistaa
http://kestavametsa.fi/kiinteiston-pefc-tarkastus/
(valitse sieltä https://kmyrekisteri.fi/#/kysely )
Hakkuutilanne (onko hakattu vai ei, vieläkö hakataan)
Hakatun puuston määrä
Hakkuuaika
Leimikon suunnittelija
Hakkuuoikedenhaltija
Uudistamistilanne ja -suunnitelmat
Säästöpuiden sijoittuminen leimikolle
Muita mahdollisia arviointiin vaikuttavia tietoja (hakkuun tavoitteet,
luontokohteet, maisemanhoito jne.)

Suotyyppien ja turvekankaiden tunnistamiseen voi käyttää:
http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/suotyypit.htm(valitse sivun
alareunasta, kuva).
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Suomen metsäkeskus lähettää arvioinneista kohdekohtaisen palautteen
arviointikohteiden metsänomistajille. Metsänomistajalle on tarpeen tehdä selväksi
myös, ettei luontolaatuarvioinnissa ole kyseessä viranomaisluonteinen tarkastus
vaan työn laadunarviointi, mutta tarkastukseen voi liittyä metsälain mukainen
hakkuun tarkastus.
Puunkorjaajaan ja maanmuokkaajaan tulee olla yhteydessä aina, kun kohteeseen
liittyy arviointituloksen kannalta ratkaisevia epäselvyyksiä. Toimijoihin otetaan
viipymättä yhteys aina, kun kohteessa havaitaan puutteellisesti turvattu arvokas
elinympäristö.
7.2.1 Syykoodit
Syykoodeilla perustellaan kohdekohtaisia arvioita, jolloin raportoinnin yhteydessä
saadaan tulosten taustat paremmin esiin. Syykoodeja voidaan kirjata useita, mutta
keskeisin syykoodi tulee aina kirjata ensimmäiseen ruutuun. Jos tilanteeseen
sopivaa syytä ei löydy listasta, käytetään koodia ”999 = Muu syy”. Tällöin syy
selitetään kommenttikentässä.
Syykoodi tulee kirjata aina, jos arvio kirjataan välttäväksi tai heikoksi. Jos syitä on
useita, merkitään pääsyy. Aina on suositeltavaa kirjata syykoodeja selventäviä
havaintoja kommenttikenttään.
Syykoodiluetteloa voidaan pitää eräänlaisena asialistana. Käymällä
arviointikohteella syykoodilista kohta kohdalta läpi voidaan varmistua, että kaikki
luonnonhoidon näkökohdat on otettu arvioinnissa huomioon.
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7.2.2 Kirjalliset kommentit
Toimijoiden näkökulmasta laadunarvioinnin arvokkain osa on kohteista kirjatut
kirjalliset kommentit. Kriittinen palaute ilman perusteluita on huono lähtökohta
toiminnan kehittämiselle. Kommenteissa on pyrittävä täydentämään syykoodin
tekstiä, ei toistaa samaa perustelua tekstikenttään.
Arviointiperusteluiden lisäksi kommenttikenttiin kirjataan esimerkiksi arvioitavan
kohteen perustietoja, luontokohteiden ja säästöpuuston kuvauksia sekä arvioijan
näkemys kohteelle parhaasta menettelystä.
7.2.3 Hakkuualan yleistiedot
Arviointikohteen yleistiedoista kaikki muut tiedot ovat pakollisia paitsi
maanmuokkaaja ja energiapuun korjaaja, mutta tiedossa olevat toimijatiedot on
tallennettava.
Otantatapa
Merkitään, onko arvioitava hakkuuala valittu tarkastettavaksi satunnaisotannan vai
suunnatun otannan perusteella.
Arviointiala
Arviointikohteen pinta-alaan luetaan hakkuin käsitellyn alan lisäksi arvioitujen
luontokohteiden, muinaismuistojen, suojakaistojen ja säästöpuuryhmien pinta-alat.
Hakkuutapa, hakkuumäärä ja hakkuuaika
Hakkuualan hakkuutavaksi merkataan avohakkuu, luontainen uudistaminen,
ylispuuhakkuu tai kasvatushakkuu. Hakatun puuston määrä selvitetään
metsänomistajalta, hakkuun tekijältä Hakkuuajaksi kirjataan ainespuun
korjuuvuosi, ja lisäksi, oliko maa tuolloin roudassa vai sulana.
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7.2.4 Luontokohteiden kirjaaminen ja arviointi
Luontokohteita ovat talousmetsien yleensä tavanomaista metsikkökuviota
pienemmät maastokohdat, joihin liittyy metsien biologiselle monimuotoisuudelle
arvokkaita ominaisuuksia ja jotka erottuvat selvästi ympäröivästä metsäluonnosta.
Ympäristöstä erottuminen perustuu puulajistoon, puuston rakenteeseen, muuhun
kasvillisuuteen, maaperän viljavuuteen ja vesitalouteen tai maaperän rakenteeseen
ja maastonmuotoihin.
Luontokohde kirjataan aina, kun
•
•
•
•
•
•

toimenpiteet on tehty välittömästi luontokohteeseen rajautuvalla kuviolla
luontokohde on vaikuttanut (tai sen olisi pitänyt vaikuttaa) toimenpiteisiin
luontokohde on metsäkuljetusreitin varressa ja ajoura menee kohteen yli tai
sivuaa sitä.
Osittain naapurin puolella sijaitsevista kohteista arvioidaan ko. tilalla oleva
osa.
Kohteita, jotka eivät ole millään tavoin hakkuun vaikutuspiirissä ei arvioida
Kaikki hakkuun rajaukseen vaikuttaneet luontokohteet arvioidaan.

Luontokohde arvioidaan nykyisten tulkintasuositusten mukaan, eikä esim.
metsävarassa tehdyn rajauksen mukaan (jos rajaus ei ole tulkintojen mukainen).
Mikäli rajaus on virheellinen, se korjataan metsävaratietoihin oikeaksi.

7.3 Luontokohteiden luokitus
Hakkuualoihin rajoittuvat luontokohteet luokitellaan niiden tyypin, luonnontilan ja
edustavuuden perusteella neljään eri luokkaan. Luontokohteelle kirjataan aina ylin
mahdollinen luokka. Jos esimerkiksi puroelinympäristö täyttää metsälain 10 §
vaatimukset ja se pitää sisällään myös metsäsertifioinnin turvaaman
tulvametsävyöhykkeen, kirjataan koko kohde metsälain kohteena 2. luokkaan.
1 Luokka: Luonnonsuojelulain mukaiset kohteet
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia
luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että
luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Metsäisiä
suojeltuja luontotyyppejä ovat:
•
•
•

luontaisesti syntyneet, merkittävältä osin jaloista lehtipuista koostuvat
metsiköt
pähkinäpensaslehdot
tervaleppäkorvet.
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ELY-keskukset ovat kartoittaneet alueellisesti luontotyyppejä. Luokkaan 1 kirjataan
ainoastaan ELY:n rajaamat kohteet, joista on tehty virallinen rajauspäätös.
Luontotyyppien lisäksi 1. luokan kohteita ovat muut luonnonsuojelulain suojelemat
luontokohteet: suojellut puuyksilöt, suurten petolintujen ja liito-oravan sekä
muiden erityisesti suojeltavien lajien ja EU-direktiivilajien (47 § ja 49 §) pesä- ja
kasvupaikat.
2 Luokka: Metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
Erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia,
pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä sekä selvästi
ympäröivästä metsäluonnosta erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja
käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä
tavalla. Elinympäristöt ovat tavanomaisesta metsäluonnosta poikkeavia, jotka ovat
tärkeitä elinalueita tietyille harvinaistuneille ja vaateliaille eliölajeille.
Luokan 2 elinympäristöjä ovat:
1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen
sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt,
joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja
pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto;
2. seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen
ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous:
a. lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias
kasvillisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus;
b. yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat
erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai
muurainkasvillisuuden vallitsevuus;
c. letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston
vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus;
d. vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä
e. luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai
pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus;
3. rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias
kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja
pensaskasvillisuus;
4. kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla,
joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana;
5. kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset,
pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden
ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava
kasvillisuus;

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

11 (63)

6. pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden
välittömät alusmetsät;
7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot,
kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto.

Yksityismetsien metsälakikohteista arviolta n. 80 % on merkitty Aarniin ja saatettu
metsänomistajien tietoon METE -kartoituksen ja tilakohtaisen metsäsuunnittelun
tai muun toiminnan yhteydessä. Arviolta joka viidennen erityisen tärkeän
elinympäristön turvaaminen perustuu siihen, että ne havaitaan vasta
leimikonsuunnittelun yhteydessä.
3 Luokka: PEFC -metsäsertifioinnin luonnonsuojelullisesti arvokkaat
elinympäristöt.
Metsätalouden toimenpiteissä säilytetään PEFC -metsäsertifioinnin kriteerin 10 C kohdassa mainittujen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden elinympäristöjen
biologista monimuotoisuutta luonnehtivat tärkeimmät ominaisuudet valtaosalla
kohteista. Tarkennukset PEFC 10C kriteerissä.
http://pefc.fi/wpcontent/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_2014
1027.pdf
Elinympäristöt ovat:
•
•

tärkeimpien ominaisuuksiensa kannalta luonnontilaisia
selvästi maastossa havaittavia ja tunnistettavia.

Elinympäristöihin luetaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

supat ja luontaisesti puuttomat tai vähäpuustoiset paahderinteet
ojittamattomat korvet
ojittamattomat lettorämeet
lehtipuuvaltaiset lehdot
puustoltaan vanhat metsät
luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat.

Mikäli kolmannen luokan kohteiden pinta-alaosuus on yli 5 % maanomistajan
omistaman ja PEFC-sertifioinnin piiriin kuuluvan metsä- ja kitumaan pinta-alasta,
voi vähimmäispinta-alaosuuden ylimenevän osan jättää käsittelyrajoitusten
ulkopuolelle ryhmän 5. Puustoltaan vanhoja metsiä lukuun ottamatta. Kohteesta
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merkitään 3. luokan kohteeksi 5 prosentin osuus ja loput 4. luokan kohteeksi (uusi
rivi).
Kokonaisarvioissa on muistettava, että standardissa on kuvattu kohdekohtaisesti
säilytettävät tärkeimmät ominaisuudet. Puuston käsittely varovaisin hakkuin on
useimmissa 3. luokan kohteissa sallittua. Maanmuokkausta ja ojitusta kohteilla on
rajoitettu.
4. Luokka: Muut huomionarvoiset luontokohteet
Luokkaan 4 kuuluvat vapaaehtoisesti turvattavat luontokohteet, jotka eivät täytä
metsä- tai luonnonsuojelulain taikka metsäsertifioinnin vaatimuksia, METSOkohteet. Kohteet kuitenkin erottuvat ympäristöstään ja niistä löytyy metsäluonnon
monimuotoisuudelle tärkeiden pysyvien ja muuttuvien ominaisuuksien yhdistelmiä,
kuten vesitalouteen, rehevyyteen tai topografiaan liittyvää äärevyyttä, lahopuuta,
rakenteellista monimuotoisuutta kenttä- ja pensaskerroksessa sekä puustossa,
vanhoja puuyksilöitä, hiiltynyttä puuta, jaloja lehtipuita tai järeitä haapoja.
Huomionarvoisen luontokohteen minimipinta-ala on yksi aari.
7.3.1 Luontokohdetyypit
Luokkien 1–2 elinympäristöt on esitelty tarkemmin Metsäluonnon arvokkaat
elinympäristöt kirjassa, ne käsitellään tässä yhteydessä lyhyesti. Luokkien 3–4
luontokohteiden kuvaukset löytyvät alta kokonaisuudessaan.
Jalopuumetsiköt
Luokka 1: Jalopuumetsiköt ovat ”luontaisesti syntyneitä, merkittäviltä osin
jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä, joissa jaloja lehtipuita kasvaa
runkomaisina puina vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana
lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella. Jaloja
lehtipuita ovat tammi, metsälehmus, vaahtera, saarni, kynäjalava ja vuorijalava.
Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka läpimitta rinnankorkeudella on yli 7
cm. Runkomaisen tammen läpimitta on kuitenkin sanotulla korkeudella
vähintään 20 senttimetriä.” (Luonnonsuojeluasetus 10 §)
Luokka 4: Pääasiassa runkomaisista jaloista lehtipuista koostuvat, luontaisesti
syntyneet pienialaiset metsiköt, jotka eivät täytä luonnonsuojeluasetuksessa
jalo- puumetsikölle asetettuja kohteen koko- ym. vaatimuksia.
Pähkinäpensaslehdot
Luokka 1: pähkinäpensaslehdoissa on ”vähintään kaksi metriä korkeita tai
leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana
lähekkäisenä ryhmänä, rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella.”
(Luonnonsuojeluasetus 10 §)
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Luokka 4: Pähkinäpensaat ovat näkyvä osa lehtolaikun erityispiirteitä, mutta
niitä ei ole luonnonsuojelulain vaatimaa määrää. Kohdetta ei voida myöskään
pitää niin ympäristöstään erottuvana, luonnontilaisena tai edustavana, jotta se
kirjattaisiin 2. luokan lehtolaikuksi.
Tervaleppäkorvet
Luokka 1: Tervaleppäkorvet ovat ”luhtaisia tai lähteisiä ja niissä on valtapuuna
tervaleppä ja aluskasvillisuutena mättäillä on hiirenporrasta, nevaimarretta tai
muita suuria saniaisia. Välikköpinnoilla kasvaa luhtakasveja, useimmiten vehkaa
ja kurjenmiekkaa” (Luonnonsuojeluasetus 10 §).
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole kaikin osin luonnontilaisia, mutta kohde
on ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
erityispiirteitä (rehevää korpikasvillisuutta, luhtaisuutta, lahopuuta, vanhoja
lehtipuita tms.)
Pesäpaikat
Luokka 1: Erityisesti suojellun eläinlajin pesäpaikka. Valkoselkätikan
pesimäalue tai Suomessa esiintyvän EU:n luontodirektiivissä mainitun lajin,
kuten liito-oravan, lisääntymis- tai levähdyspaikka. Lisäksi
luonnonsuojeluasetuksen (19 §) suuret petolinnut, joiden pesäpuut laki turvaa:
kotka, merikotka, kiljukotka, pikkukiljukotka ja kalasääski.
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamisen arviointi perustuu
Liito-oravan huomioonottaminen metsänkäytön yhteydessä
neuvontamateriaaliin (http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/liito-oravan-huomioonottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali). Oleellisinta on
turvata pesä-, päivämakuu-, ravinto- ja varastopuut sekä kulkuyhteydet
ympäristöön
Luokka 4: Uhanalaisen, harvinaisen tai vähälukuisen eläimen pesä, pesimä- tai
soidinalue. Merkitään aina, mikä eläinlaji on kyseessä.
Petolintujen pesäpuiden lähiympäristön käsittelyssä on vältettävä hakkuuta
pesintään valmistautumisen, muninnan ja haudonnan aikana (maaliskesäkuussa). Pesäpaikan ominaisuudet eivät ole säilyneet ennallaan, jos
ympäröivän puuston varjostus on hävinnyt.
Suojellut kasvit
Luokka 1: Viranomaisen rajaama erityisesti suojellun kasvilajin esiintymä.
Erityisesti suojellut kasvilajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4.
Merkitään aina, mistä lajista on kysymys.
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Luokka 4: Uhanalaisen tai rauhoitetun kasvilajin esiintymä muista
luontokohteista irrallaan. Rauhoitetut kasvilajit on lueteltu
luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 3 ja uhanalaiset kasvilajit Suomen lajien
uhanalaisuus 2000 -raportissa. Merkitään aina, mistä lajista on kysymys.
Perinneympäristöt
Luokka 1: Lehdesniityt: ”Puoliavoimia, vähintään 5 lehdestettyä puuta
hehtaarilla ja niittykasvillisuutta”. Katajakedot: ”Puoliavoin, perinteisen
maankäytön muovaama tuore tai kuiva niitty. Ohut kivennäis- tai kalliomaa.
Alueella esiintyy katajaa maisemallisesti merkittävässä määrin ja katajien
välissä on kallio- ja niitty- kasvillisuutta.” (Luonnonsuojeluasetus 10 §)
Luokka 4: Luonnonsuojelulakiin kuulumattomat lehdesniityt ja katajakedot sekä
metsäniityt ja hakamaat. Kohteissa perinteinen maankäyttö ylläpitää
ympäristöstään erottuvaa niitty- ja ketokasvillisuutta.
Lähteet, lähteiköt, tihkupinnat (välittömine lähiympäristöineen)
Luokka 2: Pienveden välittömällä lähiympäristöllä tarkoitetaan vyöhykettä,
jonka puusto- ja pensaskerros sekä pysyvän veden läheisyys luovat ympäristöstä
poikkeavat kasvuolot ja pienilmaston. Pienvesien lähiympäristöjä voidaan pitää
luonnontilaisen kaltaisina, vaikka veden laatu on ihmisen toiminnan
vaikutuksesta huonontunut tai virtaussuhteet ovat muuttuneet. (Metsäasetus 7
ja 8 §).
Luokka 4: Kohde (vesiallas ja sen lähiympäristö) ei ole ennen hakkuuta ollut
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Lähdettä voidaan pitää
luonnontilaisen kaltaisena, vaikka siinä näkyisi vähäisiä merkkejä veden otosta
talouskäyttöön. Ratkaisevaa on lähteen soveltuvuus alkuperäisen lähde-eliöstön
elinympäristöksi. Esimerkiksi rakennettu lähdekaivo, johon on kaivettu useita
kaivonrenkaita tai joka on kokonaan kansirakennelmien peitossa, ei ole edes 4.
luokan luontokohde.
Purot ja norot välittömine lähiympäristöineen
Vesilain mukaan puro on jokea vähäisempi virtaveden uoma. Noro on puroa
pienempi vesiuoma ja sen valuma-alue on alle kymmenen neliökilometriä.
Kalankulku ei ole norossa merkittävissä määrin mahdollista. Noro voi olla
paikoin katkonainen, näkymätön tai kausikuiva.
Virtaavaa vesistöä pidetään jokena, jos vesistön valuma-alue on vähintään sata
neliökilometriä (vesilaki 587/2011).
Luokka 2: Puron ja noron välittömällä lähiympäristöllä tarkoitetaan vyöhykettä,
jonka puusto- ja pensaskerros sekä pysyvän veden läheisyys luovat ympäristöstä
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poikkeavat kasvuolot ja pienilmaston. Purojen ja norojen lähiympäristöjä
voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisina, vaikka veden laatu on ihmisen
toiminnan vaikutuksesta huonontunut tai virtaussuhteet ovat muuttuneet.
(Uomaa on voitu vähäisessä määrin perata tai oikoa. Jäljet ovat katkonaisia ja
uoma on aikojen saatossa palautunut vähintään luonnontilaisen kaltaiseksi.)
Luokka 4: Uomaa on voitu kaivaa, mutta aikojen kuluessa se on palautunut
kohti luonnontilaa: uoma mutkittelee ja siinä esiintyy pienvesille ominaista
kasvillisuutta (lähinnä sammalia). Vesitalous on palautunut ennalleen siten, että
pienveden vaikutus välittömän lähiympäristön kasvillisuuteen on havaittavissa.
Jos puro on aiemmin kaivettu kokonaan uuteen paikkaan tai sen luonnontila on
perkauksessa pidemmiltä yhtenäisiltä aloilta täysin muutettu, sitä ei pidetä
purona (eikä se siten kuulu edes luokkaan 4).
Kohteiden puustossa on monimuotoisuudelle merkittäviä rakennepiirteitä. Esim.
lahopuu, vanhat puuyksilöt, jalot lehtipuut, palanut puuaines, puuston
erirakenteisuus / latvusaukkoisuus.
Pienet lammet (välittömine lähiympäristöineen)
Luokka 2: Metsälain 10 §:n tarkoittamat lammet ovat enintään puolen
hehtaarin kokoisia. Lammen välittömällä lähiympäristöllä tarkoitetaan
vyöhykettä, jonka puusto- ja pensaskerros sekä pysyvän veden läheisyys luovat
ympäristöstä poikkeavat kasvuolot ja pienilmaston. Lähiympäristöä voidaan
pitää luonnontilaisen kaltaisena, vaikka veden laatu on ihmisen toiminnan
vaikutuksesta huonontunut.
Luokka 4: Lammelta ei vaadita pitkään jatkuneen häiriöttömän luonnontilan
tunnusmerkkejä, esimerkiksi lähiympäristössä voi olla jälkiä ojituksesta ja veden
pinta voi olla säädelty. Ihmisen patoamat tai kaivamat keinotekoiset lammet
eivät pääsääntöisesti ole luontokohteita. Lampi on pinta-alaltaan korkeintaan 1
ha laajuinen pienvesi.
Rehevät lehtolaikut
Luokka 2: Vaateliaan kasvillisuuden, lehtomullan sekä vähintään
luonnontilaisen kaltaisen puuston ja pensaskasvillisuuden vuoksi
ympäristöstään erottuvat kuivat, tuoreet tai kosteat lehtolaikut.
Luokka 4: Puusto ja vesitalous (kosteissa lehdoissa) eivät ole kaikin osin
luonnontilaisia, mutta kohde on ympäristöstään selvästi erottuva ja siihen liittyy
monimuotoisuudelle arvokkaita erityispiirteitä (lehtokasvillisuutta, jaloja
lehtipuita, lehtopensaita, järeitä eläviä ja kuolleita puita tms.)
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Korvet
Luokka 2: Ruoho-, heinä-, saniais- ja lehtokorvet, yhtenäiset metsäkorte- ja
muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen puusto ja yhtenäisen
metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus. Kohteet ovat luonnontilaisia
tai luonnontilaisen kaltaisia.
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole kaikin osin luonnontilaisia, mutta kohde
on ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
erityispiirteitä (rehevää korpikasvillisuutta, luhtaisuutta, lahopuuta, vanhoja
lehtipuita tms.)
Letot
Luokka 2: Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset letot, joiden
ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja
vaatelias kasvillisuus.
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole luonnontilaisia, mutta kohde on
ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
erityispiirteitä (lettokasvillisuutta, pohjavesivaikutusta, pensaikkoa tms.)
Kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
Luokka 2: Saarekkeen puusto on erirakenteista ja ylittänyt selvästi
suositeltavan uudistusiän. Metsälaissa tarkoitetun kangasmetsäsaarekkeen sekä
suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeen pinta-ala on yleensä alle 1 ha. Suolla
saattaa olla yksittäisiä ojia, joilla ei kuitenkaan ole suota kuivattavaa vaikutusta.
Luokka 4: Muut kulonkiertämän luonteiset, luonnonarvoiltaan merkittävät
kangasmetsäsaarekkeet, esimerkiksi ojitetuilla soilla. Puustoiltaan käsiteltyjä ja
tasaikäisiä, kooltaan useamman hehtaarin laajuisia saarekkeita ei arvioida
luontokohteiksi.
Rotkot ja kurut
Luokka 2: Metsälain turvaamat kohteet ovat yleensä vähintään kymmenen
metriä syviä rotkoja ja kuruja, joille on luonteenomaista muusta ympäristöstä
poikkeava kasvillisuus.
Luokka 4: Muut rotkot ja kurut, jotka eivät täytä metsälain vaatimuksia, mutta
joissa rotkomaiset maastonmuodot ylläpitävät niille ominaista vaateliasta
kasvillisuutta.
Kalliojyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
Luokka 2: Metsälain mukaisia kohteita ovat jyrkänteet, joiden korkeus on
yleensä vähintään 10 metriä. Kohteen pinta-alaan kuuluu myös ympäristöstään
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selvästi erottuvajyrkänteen välitön alusmetsä. Jyrkänteen alusmetsässä on
tavallisesti ympäröivää metsää rehevämpää ja vaateliaampaa kasvillisuutta.
Jyrkänteen ilmansuunnalla ei ole merkitystä, mutta edustavimmat jyrkänteen
alusmetsät ovat varjoisia.
Luokka 4: Puustoiltaan ei luonnontilaisen kaltaiset jyrkänteet, välittömine
alusmetsineen. Jyrkänteen vaikutus ilmenee alusmetsän ympäristöstä
erottuvana kasvillisuutena.
Kalliot, Kivikot, louhikot, hietikot
Luokka 2: Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat kitu- tai
joutomaat, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. Vähäpuustoisia kohteita,
puusto mäntyvaltainen, valoisa ja harvahko. Hidaskasvuisia ja yleensä
pienirunkoisia puita. Kallio ja kivi paljastumien sekä kasvillisuuden
mosaiikkirakenne.
Luokka 4: Muut kitu- tai joutomaalla sijaitsevat, selvästi ympäristöstään
erottuvat pienialaiset kohteet. Keskeisiä luontoarvoja ovat yli-ikäiset
kilpikaarnamännyt ja paahteisten paikkojen lahopuut.
Vähäpuustoiset suot
Luokka 2: Karukkokankaita heikkotuottoisemmat, ojittamattomat
vähäpuustoiset suot, jos niiden ominaispiirteitä ovat erityiset kosteusolot,
ravinnetilanne sekä luonnontilaisena säilynyt puusto vanhoine ylispuineen tai
kelopuineen ja lahopuineen. Soistumisen seurauksena, umpeen kasvaneet
lammet. Ylispuina kasvaa kitukasvuisia mäntyjä, yksittäisiä keloja ja pökkelöitä.
Suolla saattaa olla yksittäisiä vanhoja kantoja tai vanha oja, jolla ei kuitenkaan
ole suota kuivattavaa vaikutusta.
Luokka 4: Vähäpuustoiset, karukkokankaita vähätuottoisemmat ja
ympäristöstään erottuvat suolaikut, jotka eivät luonnontilaisuudeltaan täytä
metsälain vaatimusta. Esimerkiksi kohteessa voi olla vanha oja, joka ei
kuitenkaan ole kuivattanut suota siten, että ominaisuudet olisivat täysin
muuttuneet (kasvillisuus on edelleen suokasvillisuutta, vaikka pohjaveden taso
on laskenut).
Rantaluhdat
Luokka 2: Metsäluhdat, pensaikkoluhdat ja avoluhdat. Vesistöjen ja pienvesien
tulvavaikutteisilla metsäisillä rannoilla sijaitsevat luhdat. Maanpinnassa
vaihtelevasti eloperäistä ainetta: liejua tai turvetta.
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Luokka 4: Ojituksella, vedenpinnan säätelyllä, puuston käsittelyllä tai
uudistamisella on muutettu rantaluhdan luonnontilaa. Siitä huolimatta rannalla
on selvästi havaittava, luhtainen metsävyöhyke.
Supat (Supat ja paahderinteet merkitään samalla koodilla)
Luokka 3: Harjualueiden yleensä kuusivaltaiset, jyrkkärinteiset supat, joissa
kellarimaisen pienilmaston muodostuminen on mahdollista. Suppien syvyys on
vähintään 10 metriä ja niiden pohjalla on pienilmaston synnyttämä,
ympäristöstä erottuva kasvillisuus (kosteikko/soistuma). Hakkuut rajoitetaan
vain suppien reunojen yläosiin. Syvimpien suppien pohjalla halla estää pohjaalueen metsittymisen.
Luokka 4: Harjualueiden supat, jotka eivät täytä metsäsertifioinnin vaatimuksia,
mutta joissa esiintyy ympäristöstä erottuvaa kasvillisuutta ja kasvillisuuden
vaihettumista. Supan ei tarvitse olla täydellisen suppilon muotoinen, vaan sen
reunalla voi olla syöpymiä. Oleellista on kuitenkin, ettei kylmä ilma pääse
valumaan pois supan pohjalta.
Paahderinteet
Luokka 3: Puuttomat tai vähäpuustoiset paahderinteet sijaitsevat harjujen
kaakkois-, etelä-, lounais- ja länsisuuntaisilla rinteillä. Tärkein säilytettävä
ominaispiirre on paahdelajisto, joka säilytetään jättämällä kohde metsittämättä.
Luokka 4: Muut harjualueiden paisterinteet, joiden erityisiä luonnonarvoja ovat
esimerkiksi paahdeympäristöjen kasvilajisto, aihkimännyt, hiiltynyt puu ja
eroosion synnyttämät paljaat kivennäismaalaikut.
Lehtipuuvaltaiset lehdot
Luokka 3: Kehitysluokaltaan vähintään nuorta kasvatusmetsää olevien lehtojen
tärkein säilytettävä ominaispiirre on useasta puulajista koostuva
lehtipuuvaltainen puusto. Lehtipuiden osuus puuston tilavuudesta on yli puolet.
Kasvatushakkuissa tulee säilyttää puuston lehtipuuvaltaisuus.
Puustoltaan vanhat metsät
Luokka 3: Luonnonsuojelullisesti arvokkaalla vanhalla metsällä tarkoitetaan
metsää, jossa:
Vallitsevan puuston ikä on yli 1,5 kertainen alueella suositeltavan uudistusiän
ylärajaan verrattuna. Puusto on muodostunut erikokoisista puista ja koostuu
useasta latvuskerroksesta ja puulajista, tai on myöhäisen sukkessiovaiheen
kuusikko.
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a. Puustoa ei ole käsitelty harsinta-, kasvatus- tai väljennyshakkuin 60 vuoteen.
Aiemmat hakkuut eivät ole muuttaneet metsän luontaisia rakennepiirteitä
eikä hakkuiden jälkeen ole kantoja enempään kuin 20 kpl/ha.
b. Puustossa on vanhoja lehtipuita sekä lisäksi lahopuita, keloja ja maapuuta
Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään 20 %
puuston tilavuudesta. Pohjois-Suomi käsittää Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan
ja Lapin maakunnat.

Kohteen ominaispiirteet säilytetään jättämällä metsikkö
metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle.
Luokka 4: Muut rajattavissa olevat, pienialaiset, luonnontilaisen kaltaiset
kangas- tai turvemaiden metsiköt, joissa puusto on järeätä ja iäkästä sekä
kuollutta puustoa on huomattavasti runsaammin kuin talousmetsissä
keskimäärin.
Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat
Luokka 3: Kohteita luonnehtii vuotuinen tulvarytmi. Meren, järvien, jokien ja
purojen luontaisen tulvimisen ja pintaveden vaihtelujen aikaansaamien
kangasmaiden tulvametsiköiden ja turvemaiden metsäluhtien tärkein
ominaisuus on pintaveden luonnollinen vaihtelu, jota säilytetään jättämällä
kohteet ojittamatta. Puustoa voidaan käsitellä harvennus- ja suojuspuuhakkuin
tai yksittäisiä puita poistamalla lahopuun säilyminen turvaten. Tulvametsän ja
metsäluhdan erona on tulva-ajan pituus: tulvametsässä tulvajakso on niin lyhyt,
että turvekerrosta ei synny.
Luokka 4: Ojituksella, vedenpinnan säätelyllä, puuston käsittelyllä tai
uudistamisella on muutettu tulvivan vyöhykkeen luonnontilaa. Siitä huolimatta
selvästi havaittava, tulvavaikutteinen metsävyöhyke.
Ojittamattomat korvet
Luokka 3: Luokkaan kuuluvat korvet (kangas-, mustikka-, puolukka- ja
pallosara- korpi sekä ruohoinen sarakorpi) ovat ojittamattomia tai ojilla ei ole
enää kuivattavaa vaikutusta. Lahonnutta ja kuollutta puustoa on vähintään 20
m3/ha. Alle puolen hehtaarin kohteilla kuollutta puustoa tulee olla vähintään 10
m3. Tärkein säilytettävä ominaisuus on pohjaveden pinnan korkea taso. Puustoa
voidaan käsitellä harvennus- ja väljennyshakkuin sekä yksittäisiä puita
poistamalla. Ojittaminen on kiellettyä.
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole kaikin osin luonnontilaisia, mutta kohde
on ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
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erityispiirteitä (rehevää korpikasvillisuutta, luhtaisuutta, lahopuuta, vanhoja
lehtipuita tms.).
Ojittamattomat lettorämeet
(lettorämeet ja Lapin letot merkitään samalla koodilla)
Luokka 3: Ojittamattomien lettorämeiden (rahkainen lettoräme ja varsinainen
lettoräme) säilytettävät ominaispiirteet ovat rimpi- ja mätäspintojen vaihtelu ja
turpeen runsasravinteisuus. Näitä ylläpidetään jättämällä lettorämeet
ojittamatta ja metsänkäsittelyn ulkopuolelle.
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole kaikin osin luonnontilaisia, mutta kohde
on ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
erityispiirteitä (lettokasvillisuutta, pohjavesivaikutusta, pensaikkoa tms.)
Ojittamattomat letot Lapin läänissä
Luokka 4: Puusto ja vesitalous eivät ole kaikin osin luonnontilaisia, mutta kohde
on ympäristöstään erottuva ja siihen liittyy monimuotoisuudelle arvokkaita
erityispiirteitä (lettokasvillisuutta, pohjavesivaikutusta, pensaikkoa tms.)
Pienkosteikot
Luokka 4: Laajoista turvemaista erillään oleva, kangas- tai kalliometsän
notkelmassa sijaitseva pienialainen kosteikko. Pinta-ala yhdestä aarista
korkeintaan kymmeneen aariin. Luonnonarvoja lisää kausikostea ”tulvalampare”
tai pysyvä vesiesiintymä. Suo- ja luhtakasvillisuus eroaa selvästi ympäröivästä
kangas- tai kalliokasvillisuudesta. Usein pensaita, lähinnä korpikuusamaa ja
pajuja.
Kohteen puusto on pääasiassa lehtipuuta ja erottuu selvästi ympäröivien
metsiköiden puustoista. Hieskoivua lukuun ottamatta ei esiinny juuri
ainespuukelpoista puustoa. Viljavuus ja turvekerroksen paksuus vaihtelevat.
Pienkosteikon turvattavia ominaisuuksia ovat maaperän vesitalous sekä elävän
puuston rakenne. Pienkosteikko on yleensä puustoltaan puoliavoin.
Vaihettumisvyöhykkeet
Luokka 4: Laajojen soiden ja kangasmaiden, laajojen kallioalueiden ja
kangasmaiden tai metsän ja viljelysmaiden rajalla sijaitseva vyöhyke, jolla
puuston rakenne ja puulajit vaihettuvat. Reunavaikutus ilmenee selvästi
puustossa ja kasvillisuudessa, ja vaihettumisvyöhyke erottuu siten hyvin
reunustavasta talousmetsästä.
Ominaisia puulajeja ovat metsien monimuotoisuudelle arvokkaat lehtipuut,
erityisesti haapa, raita ja jalot lehtipuut. Vaihettumisvyöhykkeeseen kuuluu
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hyvin usein pensaskerros. Turvattavia ominaisuuksia ovat ympäristöstä
poikkeava pensaskerros ja puusto.
Rantametsät
Luokka 4: Rantametsällä tarkoitetaan puustoista vyöhykettä, jossa vesistön (järvi,
joki tai meri) vaikutus ilmenee kasvillisuudessa ja/tai puustossa. Pysyvä
reunavaikutus ilmenee selvästi puustossa ja kasvillisuudessa.
Kohteen rajauksessa voidaan käyttää esimerkiksi turvemaan ja kangasmaan
rajaa. Rantametsän leveys voi vaihdella suuresti samallakin hakkuualalla. Jyrkillä
kangasmaa- ja kalliorannoilla rantametsä voi olla vain muutaman metrien
levyinen, kun taas umpeen kasvavan vesistön rannalla voi olla hyvinkin leveä
rantametsävyöhyke.
Puustossa on hyvin usein mm. leppiä ja tuomea sekä pajuja ja muita pensaita.
Rantametsän turvattavia ominaisuuksia ovat erityinen elävä ja kuollut puusto
sekä maaperän vesitalous. (Piirretään oma luontokuvio)
Jos rantavyöhykkeen kasvillisuus ja puusto eivät mitenkään poikkea reunustavan
metsikön puustosta, kyseessä ei ole luontokohde. Tällöin jätetty puusto kirjataan
säästöpuina. (Ei piirretä luontokuviota)
Rantametsäkuvio voi olla myös metsätalouskuvio, jolloin hakatun kuvion
säästöpuusto arvioidaan normaalin säästöpuusto-ohjeistuksen mukaan.
Ruohoiset suot
Luokka 4: Vesitaloudeltaan ja puustoltaan ympäristöstään erottuva ruohoinen
suo: ruohoinen sararäme, ruohoinen kalvakkaneva, ruohoinen saraneva tai
ruohoinen rimpineva. Luonnontilainen ruohokorpi kirjataan luokkaan 2.

7.4 Luontokohteen puusto
Hakkuualoille luonnonhoitomielessä jätetty puusto jakautuu luontokohteiden
puustoksi ja säästöpuustoksi. Yksi ja sama puu ei voi kuulua molempiin.
Luontokohteen puustoksi kirjataan kaikki arvioitavalla luontokohteen osalla
sijaitsevat, rinnankorkeusläpimitaltaan yli 7 cm elävät ja kuolleet pystypuut sekä
kaikki yli 20 cm paksut maalahopuut. (Maalahopuun lahoasteesta riippuen mittaus
tehdään, kuten tehtäisiin kuorellisesta puusta.)
Säästöpuuston tapaan myös luontokohteen puusto jaotellaan eläväksi ja
kuolleeksi hakkuuhetken tilanteen mukaan, eli hakkuun jälkeen kaatuneet puut
kirjataan elävään puustoon. Myös puuston rahallinen arvo määritetään
hakkuuhetken tilanteen mukaan.
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Säästöpuut suositellaan keskittämään luontokohteiden yhteyteen. Tämä tuo
arviointiin haastetta, koska hakkuualan säästöpuut ja luontokohteen puusto tulee
arvioida erikseen.
Avohakkuualoihin rajautuvissa luontokohteissa on usein tuulituhoja, jotka voivat
joskus koskea jopa luontokohteen koko elävää puustoa. Arvioinnissa tuulituhot
tulkitaan toimijoista riippumattomiksi tapahtumiksi. Monimuotoisuudelle tärkeiden
ominaisuuksien säilyminen pyritään arvioimaan hakkuun jälkeisen puustotilanteen
mukaisesti. Luonnonhoidon näkökulmasta on tärkeää, että luontokohteisiin
säästetään tuulenkaatoja.
Metsätuhojen torjunnasta annetussa laissa (laki 1087/2013) asetetaan rajat
tiettynä aikana kaatuneen, ainespuumittaisen havu- puuston kokonaismäärälle,
jonka osalta ei tarvitse ryhtyä metsien terveyttä vaaliviin toimenpiteisiin. Jos
kohteesta on edellä mainitussa lainsäädännössä kuvatuissa tapauksissa korjattu
tuulenkaatoja, se ei heikennä luonnonhoidon arvostelua.
Yksittäisten tuulenkaatojen korjaaminen otetaan lähtökohtaisesti huomioon
luonnonhoidon laatua heikentävänä seikkana.

7.5 Luontokohteen pinta-ala
Yksi seurannan keskeisistä tavoitteista on tuottaa tietoa luontokohteiden pintaaloista ja puustoista. Hakkuualojen reunoilla sijaitsevien luontokohteiden pintaalojen kirjaamiseen liittyy kuitenkin luotettavuusongelma. Luontokohteen
ominaisuuksiin vaikuttavat kaikkien ympäröivien metsiköiden hakkuut ja ne voivat
jaksottua usealle vuodelle. Tällöin luontokohteiden pinta-ala kertautuu
arvioinneissa ja tuloksena on yliarvio. Arvioijan tulee tiedostaa ja minimoida tämä
virhe.
Luontokohteiden pinta-alojen määrittämisessä pyritään keskittymään vain ko.
hakkuun vaikutuspiirissä olevaan osaan luontokohteesta. Käytännössä kannattaa
hahmotella luontokohteen pinta-ala ositteisiin sen mukaan, miten se liittyy
ympäröiviin metsiköihin: mikä osa kuuluu mihinkin reunametsikköön. Poikkeuksia
ovat naapuritilan puolelle ulottuvat luontokohteet: niiden pinta-alaksi kirjataan
vain arvioitavalla tilalla sijaitseva luontokohteen osa. Jos arvioitava hakkuu
ympäröi koko luontokohteen tai saartaa sen vesistön tai viljelysmaan reunaan,
pinta-alaksi kirjataan luonnollisesti koko kohteen ala.
Luontokohteen pinta-ala määräytyy sen mukaan, miten se pitää hakkuussa rajata,
jotta monimuotoisuudelle arvokkaat ominaisuudet turvataan. Kohteen rajaus voi
siten olla laajempi kuin alue, jolla maasto, kasvillisuus tai puusto erottuvat
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ympäröivästä luonnosta. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa luontokohteen
turvattaviin ominaisuuksiin kuuluu puuston ylläpitämä kostea ja viileä pienilmasto.
Pintaveden valumasuuntia muuttamalla voidaan toisinaan vaikuttaa luontokohteen
vesitalouteen hyvinkin etäällä kohteesta tehdyillä toimenpiteillä. Tällaisissakin
tapauksissa luontokohteen pinta-ala määritetään kuitenkin puuston käsittelyssä
noudatettavaa rajausta pitkin.

7.6 Luontokohteen ominaisuuksien säilymisen arviointi
Luontokohteissa on sellaisia vaateliaiden ja harvinaistuneiden lajien
elinympäristöjä, joita ei ole muualla talousmetsissä. Peruslähtökohtana on, että
nämä ominaisuudet turvataan tai niitä edistetään kaikissa metsätalouden
toimissa. Luontokohteiden metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokkaat
ominaisuudet on taulukoitu liitteeseen. Luontokohteiden rajaamisen ja käsittelyn
arviointi perustuu näihin ominaisuuksiin ja niiden turvaamiseen arvioitavilla
työmailla.
Luontokohteiden turvattavat ominaisuudet jakautuvat taulukon mukaisesti
pysyviin (primäärisiin) ja muuttuviin (sukkessiosidonnaisiin, sekundäärisiin)
ominaisuuksiin. Osa muuttuvista ominaisuuksista voi palautua puutteellisesti
rajatussa luontokohteessa ennalleen jo uuden puusukupolven myötä. Pysyvien
ominaispiirteiden muuttaminen on usean kiertoajan pituinen tai pysyvä muutos,
jonka seurauksena kohde ei enää sovellu kaikkien alkuperäisten lajien
elinympäristöksi. Arvioinnin kannalta on keskeistä, mitä ominaisuuksia kohteella
on muutettu ja kuinka suurta osaa luontokohteen alasta muutos koskee.
Arvioinnissa voidaan kirjata ominaisuuksien turvaamisen taso kahdella eri tavalla
tilanteesta riippuen. Jos tietty ominaisuuksien säilymisen taso koskee koko
luontokohdetta, voidaan ko. sarakkeeseen merkitä 100 %. Jos luontokohde on
ominaisuuksien säilymisen suhteen jaettavissa esimerkiksi kahteen osaan, voidaan
toiselle osalle (esim. 40 % pinta-alasta) merkitä ominaisuudet täysin ennallaan
säilyneiksi ja toiselle osalle (60 % pinta-alasta) osaksi muuttuneiksi
(esimerkkikuvat 1 ja 2).
Luontokohteiden ominaisuuksien säilyminen arvioidaan seuraavasti:
Ominaisuuksien
säilymisen taso

Edellytykset

Täysin ennallaan

Luontokohteen monimuotoisuudelle arvokkaat muuttuvat
ja pysyvät ominaisuudet ovat säilyneet toimenpiteissä
täysin ennallaan. Ei havaittavissa tai odotettavissa
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toimenpiteistä johtuvia muutoksia kohteen kasvilajiston tai
muun eliölajiston runsaussuhteissa.
Lähes ennallaan

Kohteen muuttuvissa ominaisuuksissa on pieniä
muutoksia, mutta niiden merkitys on kohteen pinta-alaan
ja luonnonarvoihin suhteutettuna vähäinen.

Osaksi muuttuneet

Luontokohteen monimuotoisuudelle arvokkaita muuttuvia
ominaisuuksia on muutettu.

Kokonaan
muuttuneet

Luontokohteen monimuotoisuudelle arvokkaita pysyviä
ominaisuuksia on muutettu.

Luontokohteen pienilmasto
Pienvesiin liittyy hankalasti turvattava ja tärkeä ominaisuus: puuston,
pensaskerroksen ja pienveden sekä maastonmuotojen ylläpitämä kostea
pienilmasto. Sitä ei kuitenkaan ole kaikilla pienvesikohteilla, jos puusto on
luonnostaan avointa ja mänty- tai lehtipuuvaltaista.
Pienilmaston säilymistä voidaan arvioida esimerkiksi kohteen kenttäkerrokseen
osuvan auringonvalon määrän perusteella. Auringonvalon huomattava
lisääntyminen ilmenee usein jo hakkuuta seuraavalla kasvukaudella kasvilajiston
muuttumisena (esim. heinät nousevat esiin ja varjolajit kuivahtavat). Huolehditaan
vähimmäismäärien täyttymisestä, mutta luonnonhoidon kannalta valon puolella
(etelä, lounas ja länsi) kohteen rajauksen tulee olla leveämpi kuin varjon puolella
(myös varjon puolella kuitenkin vähimmäismäärän täyttävä).
Toinen pienilmastoon vaikuttava tekijä, ilmavirtaukset, on hankala arvioitava. Tältä
osin erityisen hankalasti turvattavia tapauksia ovat kohteet, joiden ympäriltä
hakataan laajoja yhtenäisiä kuusikoita, ja joiden suojana ei ole erityisiä
maastonmuotoja tai erirakenteista puustoa.
Tietyissä luontokohdetyypeissä voidaan hakkuiden yhteydessä hallituilla ja
suunnitelmallisilla hoitotoimilla lisätä tai ylläpitää luonnonarvoja.
Metsänhoitosuositusten mukaan luontokohteet tulisi kuitenkin rajata
pääsääntöisesti kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle.
Luontokohteiden poimintahakkuut tms. hoidontapaiset käsittelyt tulee tavallisesti
tulkita metsänhoitosuositusten vastaisina toimina. Poikkeuksia ovat esimerkiksi
paisterinteiden tai kuusettuneiden lehtojen poimintahakkuut, jos suunnittelun on
tehnyt asiantuntija ja kohteilla on toimenpiteestä hyötyvää, poikkeuksellisen
arvokasta lajistoa.
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Eläinten pesien ja suojeltujen kasvien kasvupaikkojen säilymisen arvioinnissa
sovelletaan seuraavia periaatteita:
Ominaisuuksien
säilymisen taso

Edellytykset (koko kohde (100 %) merkitään aina
samalle säilymisen tasolle)

Täysin ennallaan

Lajin kasvupaikka, elinympäristö tai pesä on säilynyt elintai pesimäkelpoisena. Toimenpiteillä ei ole negatiivista
vaikutusta lajin säilymiselle.

Lähes ennallaan

Lajin kasvupaikka, elinympäristö tai pesä on lähes säilynyt.
Lajin elinolot ovat toimenpiteiden seurauksena hieman
heikentyneet.

Osaksi muuttuneet

Lajin kasvupaikka, elinympäristö tai pesä on osittain
tuhoutunut. Lajin elinolot ovat heikentyneet merkittävästi
toimenpiteen seurauksena.

Kokonaan
muuttuneet

Lajin kasvupaikka, elinympäristö tai pesä on täysin
tuhoutunut. Laji on toimenpiteiden seurauksena kadonnut
kohteelta.

Esimerkkikuva 1. Luontokohteen ominaisuuksien säilymisen arviointi. Lähteen ja sitä
ympäröivän tihkupinnan ominaisuuksien säilyminen, kun kohteen varjoisuus on
heikentynyt hakkuun seurauksena. Osa luontokohteesta on ojitus- mätästetty
maanmuokkauksessa.
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Esimerkkikuva 2. Luontokohteen ominaisuuksien säilymisen arviointi. Puron tai noron
ominaisuuksien säilyminen, kun kohteen varjoisuus on heikentynyt hakkuun seurauksena.
Puron/noron pysyvä ominaisuus on vesiuoma, joten kohde katsottaisiin kokonaan
muuttuneeksi, jos vesiuoman luonnontilaisuus olisi pilattu esimerkiksi perkauksella.

Jos kohde on muuttunut, annetaan syykoodi:

Metsälain 10 §:n elinympäristö on mainittu metsänkäyttöilmoituksessa. Kohtaan
tulee automaattisesti ruksi, jos metsänkäyttöilmoituksessa on maininta 2. luokan
elinympäristöstä. Tämä pätee aina, vaikka maastokäynnillä ei lakikohdetta
havaittaisikaan. Tämän tiedon avulla selvitetään, kuinka usein lakikohteista on
ennakkotieto, mikä sen merkitys kohteiden säilymiseen on, ja kuinka usein
lakikohde mainitaan metsänkäyttöilmoituksessa kuten metsälaki edellyttää.

7.7 Säästö- ja lahopuuston arviointi
Säästöpuut ovat hakkuissa säästettäviä, pääsääntöisesti eläviä puita, jotka
jätetään hakkuualalle pysyvästi. Metsäsertifiointi edellyttää jättämään kasvatus- ja
uudistushakkuualoille säästö- ja lahopuita keskitetysti yhteensä keskimäärin
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vähintään 10 kappaletta/ha leimikkotasolla. Säästöpuut voidaan keskittää
leimikkotasolla jollekin tai joillekin kuvioille.
Säästöpuiksi jätetään ensisijaisesti järeitä puuyksilöitä, kuten muodoltaan
poikkeuksellisia puuyksilöitä, jaloja lehtipuita, petolintujen pesäpuita, järeitä
katajia, kookkaita haapoja, puumaisia raitoja, palokorollisia puita sekä lahopuita.
Näiden puuttuessa jätetään säästöpuiksi eläviä ja pystyssä olevia
rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm paksuja, biologien
monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä puita, joilla on hyvät edellytykset kehittyä
vanhoiksi puiksi. Säästöpuut jätetään hakkuualoille pysyvästi.
Säästöpuiden keskittäminen leimikon sisällä
Säästöpuuston määrää ja laatua tulee tarkastella leimikkokohtaisesti. Usein on
luonnonhoidollisesti tehokkainta, että säästöpuut keskitetään leimikkotasolla
siten, että saadaan aikaan suuria säästöpuuryhmiä otollisiin maastokohtiin. Tällöin
on mahdollista jättää muihin leimikonosiin vähemmän säästöpuita.
Luontokohteiden puusto ja hakkuualan säästöpuusto PEFC:n kannalta
Hakkuualan säästöpuut tulee ensisijaisesti jättää luontokohteiden välittömään
läheisyyteen, luonnontilaisten soiden tai ennallistumaan jätettyjen turvemaiden
sekä vesistöjen ja pienvesien suojakaistoille.
Metsäsertifioinnin edellyttämiin säästöpuihin ei sisälly luokkien 1–3
luontokohteiden puustoa. 4 luokan kohteesta muodostetaan luontokohde
(piirretään Maastolla), puusto kirjataan luontokohteen puustoksi sekä lisätään
säästöpuina. Lisätietoihin teksti 4 luokan puusto kirjattu myös säästöpuustoon
(kuva).

Jos hakkuualalla on puustoisia luokkien 1–3 luontokohteita, tulee niiden lisäksi
jättää säästöpuita, mieluiten luontokohteiden yhteyteen.
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Luontokohteen puustoa vai hakkuualan säästöpuita?
Jos arvioijan näkemys on, että varsinaista luontokohdetta ei ole rajattu ”tiukasti”
tai luontokohteen reunalle tai ympärille on jätetty puita tai puuryhmiä, jotka eivät
mitenkään liity itse luontokohteeseen tai sen ominaisuuksien turvaamiseen,
voidaan tämä puusto kirjata säästöpuina. Tällaiset tilanteet on syytä kuvata myös
kommenttikentässä.
Tällainen säästöpuuston keskittäminen on erittäin toivottavaa ja se tulee aina
huomioida arvioinnissa positiivisesti.
Lukumäärän ja tilavuuden kirjaus sekä kantoraha-arvon arviointi
Elävien säästöpuiden sekä järeiden pysty- ja maalahopuiden lukumäärä ja
tilavuuden arvio kirjataan laatuluokittain arviointihetken tilanteen mukaisesti.
Puuston tilavuuden arviointi käy helpoimmin siten, että lasketaan ensin
säästöpuiden lukumäärä luokittain ja sen jälkeen arvioidaan luokittainen
keskirunkotilavuus. Säästöpuista tallennetaan myös läpimitta ja puulaji.
Säästöpuuryhmä merkitään kartalle:

Säästöpuut kirjataan puutasolle (kuva). Valitaan puuluokka ja annetaan läpimitta
sekä pituus.
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Ohjelma laskee säästöpuuston arvoa automaattisesti, voit tarkkailla absoluuttista
tai hehtaarikohtaista määrä (kuva). Jos syötössä on virheitä, ne saa auki
punaisesta kysymysmerkistä.

Säästö- ja lahopuustoon
•

•
•
•

Kirjataan hakkuualan rajojen sisällä olevat rinnankorkeusläpimitaltaan
vähintään 10 cm paksut elävät säästöpuut. Hakkuualaan rajautuvien
metsiköiden reunoilta kaatuneita tuulenkaatoja ei kirjata hakkuualan
säästöpuiksi.
Kirjataan hakkuualan rajojen sisällä olevat läpimitaltaan yli 20 cm paksut
maa- ja pystylahopuut (kuorellista läpimittaa).
Ei kirjata luontokohteiden puita. Sen sijaan muinaismuistoihin ja
virkistyskohteisiin liittyvät puut kirjataan säästöpuiksi.
Kirjataan luontokohteiden välittömässä läheisyydessä olevat yksittäiset puut
tai puuryhmät, jotka eivät liity luontokohteeseen.

Puunkorjaajaan tai maanomistajaan ollaan yhteydessä, mikäli on epäselvää, onko
iso säästöpuuryhmä todella säästöpuuryhmä vai myöhemmin hakattavaksi jätetty
leimikon osa. Leimikkokohtaisen keskimääräisen säästöpuuston selvittämisen
takia puunkorjaajalta tai maanomistajalta on lisäksi selvitettävä ennen arvioinnin
aloittamista, minne leimikon säästöpuusto on sijoitettu.
Siemenpuuhakkuissa säästöpuiksi kirjataan lähtökohtaisesti vain siemenpuustosta
erottuvat säästöpuut ja puuryhmät. Mikäli selvästi erottuvia säästöpuita ei
kuitenkaan ole kymmentä kappaletta hehtaarilla, kirjataan siemenpuita
säästöpuiksi siten, että metsäsertifioinnin minimitaso 10 kpl/ha saavutetaan
(säästöpuuston lopullista määrää on mahdoton ennustaa, päätös tehdään
ylispuita aikanaan poistettaessa). Tätä menettelyä käytetään myös
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siemenpuuhakkuualoilla, joilla siemenpuut on jätetty ryhmiin eikä niitä pystytä
erottamaan säästöpuuryhmistä.
Säästöpuuston rahallinen kokonaisarvo arvioidaan hakkuuhetken tilanteen
mukaan (ts. hakkuun jälkeen kaatuneet puut luetaan pystypuina). Säästöpuuston
tilavuuden arvioinnissa riittää 0,1 m3 tarkkuus ja rahallisen arvon arvioinnissa
10 € tarkkuus.
Säästöpuut kirjataan luokittain seuraavasti:
Elävä puusto

Puulajeittain

Pystylahopuuta *

kelot, muut pystyyn kuolleet puut,
pökkelöt ja tehdyt tekopökkelöt (pökkelön
pituus väh. 2 m)

Maalahopuuta (d1.3 > 20 cm;
lahopuu selvästi tunnistettavissa) *

maalahopuut, lahotyveykset eli lumpit,
korjaamatta jäänyt puutavara (kappaleiden
pituus väh. 2 m)

* Ehjistä pysty- ja maalahopuista kirjataan runkomäärät ja tilavuudet normaalisti.
Katkenneesta järeästä (d1.3 > 20 cm) lahopuusta kirjataan kpl-määrällisesti vain yksi
runko. Runko kirjataan joko pysty- tai maalahopuuksi suuremman tilavuuden mukaan.

Eläviä säästöpuita kpl/ryhmä
Jokaisesta hakkuualan säästöpuuryhmästä merkitään, kuinka monta elävää
säästöpuuta (kpl) niissä on. Näin tarkastellaan säästöpuuston keskittämistä
ryhmiin, eli onko hakkuualueella useita pieniä puuryppäitä vai muutama suurempi
säästöpuuryhmä. Säästöpuista merkataan myös puulaji ja läpimitta.
Säästöpuuryhmiksi tulkitaan hakkuualanäkymässä yhtenäisenä ryhmänä erottuvat
säästöpuurykelmät tai pienmetsiköt. Säästöpuuryhmässä on aina vähintään kolme
elävää puuta. Säästöpuuryhmän puiden ei tarvitse olla latvusyhteydessä, jos
puusto on luonnostaan harvaa. Esim. Kahden elävän ja esim. viiden kuolleen puun
yhtenäistä ryhmää ei katsota säästöpuuryhmäksi. Parinkymmenen (yli 20 cm)
tekopökkelön ryhmä ei ole säästöpuuryhmä, vaan ne luetaan yksittäisinä puina.
Hakkuualalta on poistettu säästö/lahopuita aines- ja energiapuun korjuun
jälkeen
Kohtaan laitetaan rasti, jos kannoista tai hakkuutähteistä on pääteltävissä, että
varsinaisen puunkorjuun jälkeen hakkuualalta on korjattu säästöpuiksi
tarkoitettuja puita tai lahopuuta. Mikäli näin on havaittu tapahtuneen, se ei
kuitenkaan automaattisesti heikennä säästöpuuston arviota, vaan kohde täytetään
arviointihetken säästöpuumäärän ja laadun mukaisesti normaaliin tapaan.
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Laki metsän tuhojen torjunnasta (laki 1087/2013) velvoittaa metsänomistajan
korjaamaan metsistään tuulenkaatoja tietyissä tilanteissa. Jos metsänomistaja tai
muu taho on lain velvoittamana korjannut hakkuualalta kaatunutta säästöpuustoa,
se ei heikennä arviota.
Hakkuualalle ja luontokohteisiin säästetyn puuston luonnonhoidollinen laatu
Arviossa tarkastellaan perusasioiden toteutumista: säästöpuiden jättämistä,
kuolleen puun säästämistä ja luontokohteiden turvaamista. Ratkaisevaa on,
millaiset mahdollisuudet tavoitteiden toteutumiseen oli ja miten nämä
mahdollisuudet on säästöpuuvalinnassa hyödynnetty.
Perusasiat voivat olla jollain tasolla kunnossa, mutta silti toiminnassa voi olla osin
parantamisen varaa. Tällöin arvio valitaan hyvän ja erinomaisen kesken. Mikäli
perusasioissa on puutteita, joudutaan punnitsemaan hyvän ja välttävän arvion
rajapintaa. Välttävän ja heikon rajapinnalla punnitaan epäonnistuneen toteutuksen
merkittävyyttä.
Luokkien 1–3 luontokohteiden rajaaminen ohjeiden edellyttämällä tavalla hakkuun
ulkopuolelle ei pelkällään osoita erityistä panostusta luonnonhoitoon. Sen sijaan
on tärkeätä tiedostaa, että 4. luokan luontokohteisiin jätetyt puut ovat
vapaaehtoisesti säästettyjä puita. Ne ovat siten parhaita mahdollisia esimerkkejä
onnistuneesta luonnonhoidosta.
Luontokohteisiin ja hakkuualalle säästetyn puuston luonnonhoidollisen laadun
kokonaisarvio sisältää yhteenvedon useasta erillisestä asiakohdasta:
•
•
•

säästöpuuston määrä, valinta ja sijoittelu (keskittäminen!)
luontokohteiden puustoon liittyvien ominaisuuksien turvaaminen
säästöpuiden ja kuolleen puuston huomioiminen ainespuun korjuussa,
uudistusalan raivauksessa, maanmuokkauksessa ja energiapuun korjuussa.

Luontokohteista ja hakkuualalta kerätyn tiedon pohjalta ratkaistaan säästetyn
puuston laadun kokonaisarvio seuraavista:
Erinomainen

• Säästettyyn puustoon (luontokohteet ja säästöpuusto) on
panostettu selvästi minimivaatimustasoa enemmän.
• Syykoodiluettelosta ei löydy ainoatakaan säästöpuihin tai
luontokohteisiin liittyvää puutetta, joka ilmenisi hakkuualalla.
• Kohteissa, joissa edellytykset monimuotoisuuden kannalta
arvokkaan säästöpuuston jättämiselle ovat olleet
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tavanomaista paremmat, säästöpuita on runsaammin kuin
uudistusaloilla keskimäärin.
• Puustoon sidoksissa olevat luonnonarvot on pääosin
onnistuttu turvaamaan hakkuussa.
• Säästöpuiksi on valittu vanhoja luonnonsuojelullisesti
arvokkaita puita.
• Olemassa olevaa lahopuustoa ei ole korjattu eikä runnottu.
• Tavanomaisella hakkuualalla, paikassa, jossa ei esiinny
erityistä vaihtelua puustoon tai maaston muotoihin liittyen
säästöpuut on keskitetty yhteen suureen ryhmään. Haapaa,
jaloja lehtipuita ja raitaa sekä aiemman puusukupolven puita
voi olla jätettynä myös yksittäin.
• Säästöpuuryhmässä ei ole raivattu alikasvosta, puustoa ei ole
harvennettu eikä maanpintaa ole muokattu alle 2 metrin
päästä säästöpuista. Kuusista ja hieskoivuista on voitu tehdä
tekopökkelöitä.
Ylispuiden poisto: aikanaan uudistushakkuussa luodut
edellytykset säästöpuiden valinnalle ja keskittämiselle on
hyödynnetty.
Hyvä

• Rutiininomainen suoritus ilman suuria virheitä.
• Säästetty puusto täyttää metsälain (puustoiset 10 § kohteet
turvattu) ja sertifiointikriteerien vaatimukset.
• Tavanomaisessa kohteessa elävien säästöpuiden ja järeiden
lahopuiden lukumäärä on leimikkotasolla keskimäärin
vähintään 10 kpl/ha. Säästöpuuston valinnassa ja
ryhmittelyssä on kuitenkin puutteita, joten toteutusta ei voida
pitää esimerkillisenä.
• Säästöpuuta on runsaasti suosituksia enemmän, mutta puut
on jätetty perusteettomasti useampaan ryhmään.
• Kohteella olisi ollut hyvät edellytykset jättää säästöpuustoa
tavanomaista enemmän, mutta tätä mahdollisuutta ei ole
hyödynnetty hakkuussa.
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• Luontaisen uudistamisen alalla säästöpuut eivät erotu
siemen- tai suojuspuista.
• Säästöpuuryhmien alikasvosta on raivattu.
Välttävä

• Arvio on välttävä, mikäli havaitaan lieviä poikkeamia
suhteessa metsäsertifiointikriteereihin tai lainsäädäntöön
(puustoisten 10§ kohteiden turvaamiseen).
• Säästöpuihin liittyvät suositukset eivät näy hakkuun
toteutuksessa.
• Puustoa ei ole jätetty riittävästi arvokkaaseen elinympäristöön
turvaamaan sen ominaisuuksia. Säästöpuustoa on jätetty
muuhun, toissijaiseen maastokohtaan, jossa sen
luonnonhoidollinen merkitys on oleellisesti heikompi.
• Leimikolta löytyy eläviä säästöpuita tai järeitä maa- ja
pystylahopuita keskimäärin alle 10 kpl/ha. Säästöpuiden
valintaan liittyy huomautuksia.
• Ylispuuhakkuussa, jonka lähtökohtana on ollut perinteinen
tasavälinen ylispuuasento, ylispuita on jätetty säästöpuiksi
alle 10 kpl/ha

Heikko

• Hakkuualalta ei löydy arviointihetkellä juuri minkäänlaisesta
säästettyä puustoa: säästöpuita ei ole jätetty lainkaan tai
pinta- alaan suhteutettuna hyvin vähän.
• Luokkien 1-3 puustoisiin elinympäristöihin ei ole jätetty
riittävästi puustoa vaan puustosidonnaiset ominaisuudet ovat
muuttuneet pääosalla kohteiden alasta.

Esimerkkejä käytännön tilanteista:
1. Hakkuualalla on arvokas elinympäristö, jonka turvaamisessa on puustoon
liittyviä puutteita. Arvio ei voi olla erinomainen, vaikka hakkuualalla olisi
runsaasti säästöpuustoa.
2. Hakkuualalla ei ole luontokohdetta eikä lahopuuta. Säästöpuiden määrä on
keskimäärin 10 puuta hehtaarilla, mutta säästöpuuryhmän sijainti on
virheellisesti sähkölinjan vieressä. Arvio on välttävä.
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3. Hakkuualalla ei ole luontokohdetta eikä lahopuuta. Säästöpuiden määrä on
keskimäärin 10 puuta hehtaarilla, mutta säästöpuuryhmä on raivattu. Arvio
on hyvä. (Jos raivaus on tapahtunut ennakkoraivauksena.)
4. Ylispuiden poiston jälkeen ei ole jätetty yhtään säästöpuuta, arvio ei voi olla
hyvä eikä erinomainen.
5. Runsaspuustoisen 4. luokan luontokohteen ominaisuudet on turvattu,
hakkuualalla on lisäksi säästöpuuryhmä hyvällä paikalla. Arvio on
erinomainen siitä huolimatta, että säästöpuuryhmä on raivattu.
6. Uudistusalalle ei ole jätetty yhtään säästöpuuta. Kantojen perusteella kohde
on yhden puulajin tasaikäinen kuusikko tai männikkö vailla
lehtipuusekoitusta. Arvio olisi hyvä, jos kohteeseen olisi jätetty vähintään 10
havupuuta, tekopökkelöä tai järeää maalahopuuta hehtaaria kohden.
7. Luokan 4 luontokohde, kuusikkoinen puronvarsi, on rajattu hakkuun
ulkopuolelle. Arvio on erinomainen siitä huolimatta, että hakkuualalle ei ole
jätetty säästöpuita. Arvio ei voi olla erinomainen, jos hakkuualalta on korjattu
järeiden haapojen muodostama ryhmä.
8. Luokan 1–3 puustoinen luontokohde on rajattu hakkuun ulkopuolelle siten,
että arvioitsijan näkemyksen mukaan lain tai metsäsertifioinnin vaatimukset
juuri ja juuri täyttyvät. Arvio ei voi olla hyvä, jos hakkuualalle ei ole jätetty
ainoatakaan säästöpuuta.
9. Kohteelle on jätetty kymmeniä runkoja/ha 10–20 cm paksuista haapaa,
raitaa, leppää ja/ tai pihlajaa ympäri hakkuualaa. Haapa ja leppä kasvavat
pienissä rykelmissä, pihlajat ja raidat tyypillisesti yksittäispuina. Järeämpiä
lehtipuita ei ole ollutkaan. Kuollut puusto on jätetty oikeaoppisesti
koskematta. Arvio on erinomainen (säästöpuuston vaikutus puuntuotantoon
arvioidaan erikseen kohdassa).

Syykoodein merkitään puutteet luontokohteiden puuston ja hakkuualan
säästöpuiden laadussa.

7.8 Vesiensuojelun laadunarviointi
Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on, että vesistöjen ekologinen tila sekä
niiden virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät hyvinä, eikä vesistöille aiheuteta
vältettävissä olevaa haittaa.
Vesiensuojelun laatu ja sen arviointi perustuvat seuraaviin seikkoihin:
•
•
•
•

käytetyt hakkuu- ja muokkausmenetelmät
käytetyt vesiensuojelumenetelmät
kohteen sijainti suhteessa vesistöihin ja pienvesiin
kasvupaikkatyyppi ja maalajikoostumus
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•
•

maastonmuodot
käsittelyalueen koko ja sen läpi kulkevan veden määrä.

Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon:
•

•
•
•

•
•

•

•

Tulva-aika: suuri osa huuhtoumista aiheutuu tulva-aikaan, joten
vesiensuojelumenetelmien tulee olla mitoitettu sen mukaisesti. Hakkuualaan
rajoittuvan vesistön vesi ei saa tulva-aikana nousta muokatulle tai muutoin
rikotulle maapohjalle.
Routiville maille (sisältävät pääasiassa hiesua ja hienoa hietaa) kaivetuista
naveroista ja ojista lähtee herkimmin kiintoainesta liikkeelle.
Savimaiden uudistusaloilta voi kulkeutua kiintoainesta vesistöihin, jos
kohteella on ojia ja vaikka vesiä ei johdettaisikaan suoraan niihin.
Rannikkoalueilla on vaihtelevan levyinen ns. alunamaavyöhyke. Näillä alueilla
ylisyvien ojien kaivaminen voi aiheuttaa voimakkaat vesistöjä happamoittavat
päästöt.
Vesiensuojelulla on keskimääräistä suurempi merkitys uimarantojen ja (kesä)
asutuksen läheisyydessä (veden talous- ja virkistyskäyttö).
Toimenpiteillä ei saa muuttaa / heikentää suojelukohteiden, eikä arvokkaiden
elinympäristöjen vesitaloutta tai vedenlaatua (koskee myös
vesiensuojelutoimia).
Pohjavesialueet: Soilla sijaitsevilla pohjavesialueilla turvekerroksen
alapuolisen kivennäismaan kaivaminen voi heikentää pohjavesialueen
antoisuutta ja vedenlaatua.
Ravinteiden ja kiintoaineksen sitoutumisen kannalta on eduksi, jos
suojakaistalle jätetään järeää elävää puustoa ja pienpuustoa ei raivata.

Arvio kohteen ja toimenpiteiden vesiensuojelullisesta merkityksestä
Arvioitavat hakkuualat jaotellaan vesiensuojelun kannalta merkityksettömiin ja
merkittäviin kohteisiin. Vesiensuojelun laatu arvioidaan ainoastaan jälkimmäisillä.
Vesiensuojelua ei arvioida, jos:
•
•
•

hakkuuala ei sijaitse vesistön tai pienveden välittömässä läheisyydessä
hakkuualalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole toimivia ojia, jotka
johtavat vesistöön
hakkuualalta lähtee perkaamattomia vanhoja ojia, joihin ei johdeta
käsittelyalueen vesiä, eikä vesistöjä ole kohteen välittömässä läheisyydessä.
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Vesiensuojelun laatu arvioidaan aina, jos:
•
•
•
•

hakkuualaan rajoittuu vesistö tai pienvesi
hakkuualalta johtaa ojia suoraan vesistöihin tai pienvesiin
uudistusalalle on kaivettu uusia ojia tai perattu vanhoja ojia siten, että vettä
johdetaan ojia pitkin pois käsittelyalalta
lähikuljetusura ylittää joen, pienveden tai ojia siten, että vesiensuojelu on
otettava huomioon kiintoaineskuormituksen estämiseksi.

Vesistöt ja suojakaistat
Rantaviivan kirjaaminen
Kirjataan arvioitavaan hakkuualaan sisältyvät ja rajautuvat vesistöt ja pienvedet.
Vesistöjen määrittelyssä käytetään vesilain (VL 587/2011) määritelmiä, jotka
löytyvät ohjeen kappaleesta 7.3. Pienvedet kirjataan riippumatta siitä, onko
kyseessä luontokohde vai ei.
Vesistöistä ja pienvesistä arvioidaan 5–10 m tarkkuudella hakkuualaan liittyvän
rantaviivan pituus (lähteissä rantaviivaa saattaa olla vain 1 m). Jos esimerkiksi
puro on hakkuualan sisällä, rantaviivan pituus on kaksi kertaa puron pituuden
verran.
Osa isoista ojista on perattuja puroja. Vesiensuojelun arvioinnin kannalta
pienvesillä on yhtäläinen merkitys riippumatta uoman luonnontilaisuudesta. Oja
tulkitaan puroksi vain, jos kyseessä arvioidaan olevan perattu puro. Eli tällöin
oletetaan, että ojan tilalla on joskus ollut luontainen vesiuoma.
Puutteellisen suojakaistan arviointi ja suojakaistan leveys
Vesistöjen ja pienvesien varsille jätetään kaikissa toimenpiteissä tarvittavan
levyinen, kasvillisuus ja maanmuodot huomioon ottaen vähintään 5-10 metriä
leveä, ravinteita ja kiintoainesta pidättävä suojakaista, jossa
•
•
•

•
•

ei rikota maanpintaa ja jolle ei siirretä tai sirotella maa-aineksia
ei käytetä lannoitetta
ei raivata pensaskerrosta (poikkeuksena maisemalliset syyt!) Ei hakata
pienikokoista puustoa alle 7 cm. Eikä aikaisemmissa hakkuissa jätettyä
säästöpuustoa.
ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita
vältetään latvusmassan jättämistä esim. rungon karsintaa ei ole tehty
suojavyöhykkeelle.
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Suojakaista kirjataan puutteelliseksi, jos jokin yllä olevista kohdista ei toteudu. Se,
että maanpinta on pysynyt ehjänä, ei yksistään riitä vaan suojakaistan tulee olla
kaikilta osin kunnossa. Suojakaistaa ei merkitä puutteelliseksi, vaikka siltä olisi
korjattu puustoa tai sillä olisi tehty taimikonhoitotöitä. Luontokohteen arvostelu
tehdään erikseen.
Suojakaistan leveyden mittauksessa lähtöpisteenä on vuosittain toistuvan
tulvatason mukainen rantaviiva ja päätepisteenä hakkuualan reunimmainen
urapainuma tai muokkausjälki.
Jokaiselta kohteelta arvioidaan suojakaistan keskimääräinen leveys metreinä
metrin tarkkuudella ja se kirjataan ylös.
Puutteellinen suojakaista digitoidaan Maasto sovelluksella plussasta painamalla.
Rantaviiva yhteensä ja suojakaistan keskileveys syötetään, puutteellisen osuuden
ohjelma laskee.
Valitaan vesistön tyyppi joki/järvi/meri, puro, noro, lampi/lähde tai peruuta.
Sen jälkeen valitaan, onko suojakaista puutteellinen molemmilta puolilta vai vain
toiselta. Jonka jälkeen digitoidaan puutteellinen osuus kartalle
Ohjelma laskee puutteellisen suojakaistan digitoidun geometrian mukaan. Jos on
valittu molemmat puolet, määrä tulee kaksinkertaisena. Näin esimerkiksi jos
puron suojakaista on molemmin puolin liian kapea, riittää kun piirretään vain yksi
viiva.
Esimerkkejä vaadittavan suojakaistan leveydestä:
1. PEFC-metsäsertifioinnin mukaan vesistöjen ja pienvesien (pois lukien norot)
varteen on jätettävä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova suojakaista,
jonka leveys on rannan kasvillisuus ja maanmuodot huomioon ottaen
vähintään 5-10 metriä. Tapauskohtaisesti voi olla leveämpikin.
2. Mikäli kohteella on luonnollinen kulku-uoma (esim. painanne), jonka kautta
kohteen vedet kulkevat vesistöön tai pienveteen, on suositeltavaa jättää 5–
30 m leveä muokkaamaton suojakaista.
3. Turvemaiden ja hienojakoisten kivennäismaiden ojitus- ja
naveromätästysaloilla yksittäisten ojien ja laskuojan päähän pitää jättää
ennen vesistöä kaivukatko, joka pakottaa veden suodattumaan
pintavalutuksena suojakaistan kautta. Suojakaistan on suositeltavaa olla 10–
30 m maan kaltevuudesta ja virtaavan veden määrästä riippuen. Yksittäisissä
navero- tai sarkaojissa riittää kapeampi suojakaista kuin laskuojissa.
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4. Mikäli hakkuuala on rinteessä ja maalajiltaan pääosin karkeaa hietaa
hienompaa, vesistön varteen suositellaan jättämään yli 10 m leveä
suojakaista.
5. Toimenpiteissä, joissa käsitellään maanpintaa, muokkausta ei suositella
ulotettavaksi ojiin asti.

Mikäli kohteella todetaan puutteellista suojakaistaa, on tilanteesta aina tehtävä
kuvaus ja perustelut lomakkeen kommenttikenttään. Puutteellisen suojakaistan
sijoittuminen merkataan myös kartalle (kuva).
Vesiensuojelutoimien arviointi ojitus- ja naveromätästysaloilla sekä
aurausaloilla
Navero- ja ojitusmätästys sekä säätöauraus ovat järeimpiä
maanmuokkausmenetelmiä ja niillä voi olla huomattavia vaikutuksia vesien
laatuun. Näillä menetelmillä muokattuja kohteita arvioitaessa vesiensuojelulla on
selvästi tavanomaista suurempi painoarvo luonnonhoidon kokonaisarviossa.
Vesiensuojelun arvioinnin lähtökohtana on erityisesti näissä kohteissa menetelmän
soveltuvuus kasvupaikalle (ts. olisiko kevyempi menetelmä riittänyt).
Naveromätästys soveltuu hienojakoisten ja soistuvien kangasmaiden
muokkausmenetelmäksi. Säätöauraus on vesiensuojelun näkökulmasta vastaava
menetelmä Pohjois-Suomessa. Tarkoituksena ei ole johtaa vesiä pois
uudistusalalta kasvupaikan kuivattamiseksi. Naveron syvyys on kivennäismailla
20–30 cm ja soistuvilla mailla 30–50 cm. Säätöaurauksessa vaon syvyys on alle 25
cm.
Vaot ja naverot tehdään teiden varsilla, kaltevuuden salliessa, tien suuntaisesti.
Niihin pyritään aina jättämään kaivukatkoja. Vesiensuojelun arvioinnissa on
oleellista, onko kohdevalinta tehty edellä kuvatusti. Kohdevalinnan lisäksi
arvioidaan käytettyjä vesiensuojelumenetelmiä.
Naveromätästysaloilta pitäisi löytyä ainakin kaivukatkoja, lietekuoppia ja
suojakaista vesistöön tai pienveteen.
Ojitusmätästys on veden vaivaamien soistuvien kankaiden ja turvemaiden
muokkausmenetelmä kohteissa, joissa tarvitaan vesien poisjohtamista. Se ei
sovellu kivisille maille eikä savikoille. Turvemaita uudistettaessa maan vesitaloutta
parannetaan tekemällä osa mätästysvaoista kuivatusojien kokoisiksi (HUOM.
Metsäsertifioinnin (PEFC) kriteeri 11 kieltää vesitaloudeltaan ja puustoltaan
luonnontilaisten soiden uudisojittamisen).
Ojitusmätästyksessä on huolehdittava vesiensuojelusta vastaavin menetelmin kuin
kunnostusojituksessa. Myös ojitusmätästysaloilta pitäisi löytyä ainakin kaivukatko
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ja, lietekuoppia ja suojakaista vesistöön tai pienveteen. Pintavalutus on
vesiensuojelumenetelmistä tehokkain ja siten aina ensisijainen.
Arvio vesiensuojelun laadusta ainespuun korjuussa
Ainespuun korjuun vesiensuojelun laadussa keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat
hakatun puuston latvusmassan sijoittelu (vesistöt, suojakaistat ja ojat), vesistöjen
ja ojien ylitykset, ajourien sijoittelu ja maastovauriot sekä puuston käsittely
rantakaistoilla.
Arvio

Edellytykset

Erinomainen

Vesiensuojeluun on selvästi panostettu. Ajourista tai
hakkuutähteistä ei aiheudu kiintoaines- tai ravinnehuuhtoumia
vesistöihin. Suojakaista on kauttaaltaan riittävän leveä, eikä siltä
ole poistettu kuin korkeintaan yksittäisiä järeitä puita
(maanpinta on rikkomaton). Vesiensuojelun kannalta keskeiset
herkät maastokohdat on vahvistettu esim. havutuksella.

Hyvä

PEFC-standardin mukainen suojakaista (väh. 5 m) on pääosin
(>90 % rantaviivasta) riittävän leveä. Siltä on hakattu
systemaattisesti ainespuuta, mutta maanpinta on rikkomaton. Ei
latvusmassaa suoja- kaistoilla tai ojissa. Suojakaistan
pensaskerrosta ei ole raivattu.

Välttävä

Purojen ja ojien ylityksistä tai ajourista voi aiheutua kiintoaineskuormitusta. Suojakaistalla on ajettu ja maanpinta rikottu
paikoitellen. Suojakaistalta on hakattu pienläpimittaista tai
säästöpuustoa ja/tai suojakaista on raivattu. Suojakaistalle ja
ojiin on jätetty latvusmassaa.

Heikko

Selvää ravinteiden/kiintoaineksen huuhtoutumista havaittavissa
tai odotettavissa. Suojakaista on hakattu ja/tai raivattu.
Suojakaistan leveys on kauttaaltaan riittämätön.

Arvio vesiensuojelun laadusta energiapuun korjuussa
Energiapuun korjuun vesiensuojelun laadussa keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat
vesistöjen ja ojien ylitykset, ajourien sijoittelu ja maastovauriot, varastopaikkojen
sijoittelu, suojakaistojen käsittely ja maanpinnan eheys.
Kantojen korjuualoilla kiintoaineksen huuhtoutumisen riski on suuri ja siksi
vesiensuojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Energiapuusuositusten mukaan
kannonnostossa suojakaistan tulee olla pienvesiin vähintään 5 metriä ja
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vesistöihin vähintään 7 metriä niiden rannasta. Ojien reunaan jätetään vähintään
metrin levyinen ehjä piennar. Tapauskohtaisesti leveämmät suojakaistat ovat
tarpeen esim. hienojakoisilla ja viettävillä mailla, joilla maaperän syöpymisvaara
on suuri, ja silloin, kun korjuualaan liittyvä valuma-alue on laaja.
Latvusmassan varastointia toimivien ojien päälle tulee välttää, mutta ojien
vesiensuojelullinen merkitys vaihtelee kohdekohtaisesti.
Arvio

Edellytykset

Erinomainen

Vesiensuojeluun on selvästi panostettu. Energiapuun korjuusta
ei aiheudu kiintoaines- tai ravinnehuuhtoumia vesistöihin eikä
pienvesiin. Suojakaistat ovat kauttaaltaan riittävän leveät eikä
niillä ole latvusmassaa ja niiltä ei ole nostettu kantoja.

Hyvä

PEFC-standardin mukainen suojakaista (väh. 5 m) pääosin (>90
% rantakaistasta) riittävä, mutta energiapuusuositusten
suojakaistoihin verrattuna voi olla lieviä puutteita. Kohteella ei
ole havaittavia huuhtoumia vesistöihin.

Välttävä

PEFC-standardin mukainen suojakaista on riittämätön ≥10 %:lla
rantakaistasta. Maanpinta toimivien ojien varsilla on rikottu.
Varastopaikan valinnassa puutteita. Puutteita ojien ylityksissä.
Kantoja on nostettu pohjavesialueella II. Kantoja on nostettu
ojien varsilta.

Heikko

PEFC-standardin mukainen suojakaista on riittämätön ≥10 %:lla
rantakaistasta. Selvää kuormitusta havaittavissa tai
odotettavissa. Vesistöjen ja pienvesien suojakaistalta on nostettu
kantoja tai maanpintaa rikottu kuljetuksessa. Kantoja nostettu
pohjavesialueella I.

Arvio vesiensuojelun laadusta maanmuokkauksessa
Maanmuokkauksen vesiensuojelussa olennaista on käytetyn menetelmän sopivuus
kohteelle. Mahdollisimman kevyt muokkaus on vesiensuojelun näkökulmasta
toivottavin menetelmä. Mitä järeämpi muokkausmenetelmä, sitä järeämpiä pitää
vesiensuojeluratkaisujenkin olla. Myös suojakaistan maanpinnan rikkomattomuus
on keskeinen tarkasteltava seikka.
Kannonnoston yhteydessä tehty maanmuokkaus ja vesitalouden järjestelyt
arvioidaan tässä kohdin.
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Arvio

Edellytykset

Erinomainen

Vesiensuojeluun on selvästi panostettu,
vesiensuojelumenetelmiä on sovellettu kohteen mukaisesti.
Suojakaista on kauttaaltaan riittävän leveä. Maanmuokkauksesta
ei aiheudu kiintoaines- tai ravinnehuuhtoumia vesistöihin.

Hyvä

PEFC-standardin mukainen muokkaamaton (väh. 5 m)
suojakaista on pääosin (>90 % rantakaistasta) riittävän leveä.
Muokkausmenetelmä on kohteelle sopiva ja ohjeiden mukaisia
vesiensuojelumenetelmiä on käytetty.

Välttävä

PEFC-standardin mukainen suojakaista on riittämätön ≥10 %:lla
rantakaistasta. Muokkausmenetelmä on tarpeettoman järeä.
Vesiensuojelussa puutteita. Kohteessa on riski huuhtoumille.

Heikko

PEFC-standardin mukainen suojakaista on riittämätön ≥10 %:lla
rantakaistasta. Selvää kuormitusta havaittavissa tai
odotettavissa. Puutteellinen suojakaista.
Vesiensuojelumenetelmiä ei ole käytetty lainkaan.

7.9 Suoluonnon turvaaminen (UUSI PEFC KRITEERI 11)
Luonnontilaisten avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien puuntuotannollisesti
vähätuottoisten turvemaiden reunaan jätetään riistanhoidollinen 5-10 metriä leveä
suojakaista, jolla ei tehdä maanpinnan muokkausta eikä nosteta kantoja ja joilla
säilytetään pensaskerros sekä pienikokoista puustoa.
Arvostelussa arvostelu on hyvä, jos kriteerin vähimmäismitat täyttyvät,
erinomainen jos on jätetty laajempi suojakaista. Jos suojakaista on kapeampi tai
sitä on lievästi käsitelty, arvostelu on välttävä. Heikko jos suojakaista on kapeampi
ja laajasti käsitelty.
Kunnostusojituksen tulee olla taloudellisesti tarkoituksenmukaista ottaen
huomioon kasvupaikan ravinteisuus, lämpösumma ja kohteella kasvavan puuston
määrä. Tarkoituksenmukaisiksi kunnostusojituskohteiksi ei katsota
puuntuotannollisesti vähätuottoisia turvemaita, joilla runkopuun vuotuinen kasvu
on alle kuutiometri hehtaaria kohden ja joita ei koske metsälain 5 a §:n mukainen
uudistamisvelvoite. Pienikokoiseksi puustoksi katsotaan
rinnankorkeusläpimitaltaan alle 7 cm puusto.
Suojakaistan leveys mitataan vähäpuustoisen suon reunasta käsittelemättä
jääneen vyöhykkeen toiseen reunaan metrin tarkkuudella ja merkataan
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arviointiohjelman kyseiseen kohtaan. Mikäli vyöhyke on vaadittua kapeampi,
merkataan liian kapea vyöhyke arviointiohjelmassa kartalle.

7.10 Toimenpiteiden laatu puuntuotannon kannalta
Toimenpiteiden laatu arvioidaan kunkin työvaiheen (esim. maanmuokkauksen ja
viljelyn) osalta vain, jos se on arviointihetkellä valmis; keskeneräisiä töitä ei
arvioida.
Puunkorjuun maasto- ja puustovauriot
Aines- ja energiapuun korjuussa syntyvät urapainumat haittaavat metsien
monikäyttöä, heikentävät kasvatettavan puuston laatua, ja ojien tai vesistöjen
varsilla niistä voi aiheutua kiintoaineshuuhtoumia. Lisäksi ne rumentavat
lähimaisemaa.
Uudistushakkuualat ja energiapuun korjuukohteet jaetaan kesä- ja talvikorjuuseen
sen perusteella, kuinka kantava maapohja korjuualalla ja etenkin
lähikuljetusreitillä on. Mikäli kohteessa on puunkorjuun jälkeen suunnitteilla järeä
maanmuokkaus ja/tai kantojenkorjuu, ei hakkuualalla olevilla maastovaurioilla ole
yleensä suurta merkitystä. Kantojen korjuuta voidaan tehdä pehmeillä maapohjilla
sulan maan aikana, kunhan lähikuljetus tehdään vasta maan ollessa jäässä.
Erityisen kriittisesti maastovaurioihin tulee suhtautua kohteissa, joissa pahoja
maastovaurioita ei ole edes yritetty estää havutuksella. Latvusmassan korjuussa
lähtökohtana on, että latvusmassa käytetään tarvittaessa ensisijaisesti maan
kantavuuden vahvistamiseen.
Uudistusaloilla ja niiden kokoojaurilla maastovaurioksi lasketaan vähintään metrin
mittainen yhtenäinen urapainuma, jonka syvyys on kivennäismailla koko matkalla
yli 10 cm ja turvemailla yli 20 cm Riittää, että painumaa on vain toisessa raiteessa.
Puustovaurioiden määritelmä on sama kuin harvennushakkuiden
korjuujälkitarkastuksissa. Puustovaurioihin kiinnitetään avo- ja ylispuuhakkuissa
huomiota lähinnä säästö- ja luontokohteiden puuston suhteen sekä ajouran
varsilla silloin, kun lähikuljetusura kulkee kasvatusmetsien läpi. Luontaisen
uudistamisen aloilla kiinnitetään huomiota myös ylispuiden runkovaurioihin.
Arvio suhteutetaan muodostuneiden vaurioiden määrän ja korjuualan laajuuden
perusteella:
Erinomainen/Hyvä

Arviointikohteessa ei ole korjuuvaurioita lainkaan tai
hakkuualalla on vain yksittäisiä korjuuvaurioita.
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Välttävä

Kohteessa on useita korjuuvaurioita.

Heikko

Korjuuvaurioita on silmiinpistävän runsaasti, eikä niitä ole
pyritty välttämään (ajourien sijoittelussa tai havuttamalla).

Jääneen puuston vaikutus uudistumiseen
Hakkuualalle jääneen puuston (säästöpuusto, ylispuusto ja pienpuusto) vaikutus
metsänuudistumiseen arvioidaan:
•
•
•

säästöpuuston osalta aina
ylispuuston osalta luontaisen uudistamisen aloilla
pienpuuston osalta vain silloin, kun uudistusalan raivaus tai uudistamistyöt
on tehty tai jos on tieto siitä, ettei uudistusalan raivausta aiota jatkossakaan
tehdä keskeneräisiä töitä ei arvioida.

Säästöpuista voi olla metsän uudistumiselle sekä hyötyä että haittaa. Runsas ja
hajanainen säästöpuusto haittaa maanmuokkausta ja tasaisen, täystiheän
taimikon syntymistä.
Kasvatuskelpoisten puulajien säästöpuut siementävät uudistusalalle täydentävää
taimiainesta, mutta hieskoivu on kangasmailla puuntuotantoa ajatellen huono
valinta säästöpuuksi (suositellaan tekopökkelöiden tekemistä).
Tiheä haapavesakko voi johtaa männyntaimikoissa versoruostetuhoihin. Elävien
haapojen kaataminen ei kuitenkaan vähennä hakkuun jälkeistä vesakoitumista
vaan päinvastoin lisää sitä. Kaulaamisesta on etua vain, jos se tehdään vuosia
ennen hakkuuta. On siis vesakoitumisen kannalta edullisinta jättää haavat
säästöpuiksi, jos etukäteiskaulaamista ei ole tehty ajoissa eikä taskuttaminen tule
kyseeseen. Haapojen suhteen tulee aina kohdekohtaisesti puntaroida niiden
luonnonhoidollista arvoa suhteessa metsänhoidollisiin haittoihin.
Erinomainen/Hyvä

Hakkuualalle jätetystä puustosta ei ole tuntuvaa haittaa
uuden puusukupolven syntymiselle. Luontaisen
uudistamisen aloilla ylispuusto on valittu hyvin (määrä ja
laatu).

Välttävä

Osa uudistusalasta olisi vaatinut raivauksen. Säästö- ja
ylispuiden valinnassa on puutteita.

Heikko

Jääneestä puustosta on selvää haittaa uudistamistöille ja
uudistumiselle. Jäänyt säästö- tai ylispuusto siementää
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uudistusalalle kauttaaltaan sopimatonta puulajia.
Uudistusala olisi vaatinut raivauksen.
Uudistamistavan valinta
Erinomainen/Hyvä

Uudistamistapa on Hyvän metsänhoidon suositusten
mukainen: odotettavissa on kehityskelpoinen taimikko.

Välttävä

Uudistamistapa ei ole kaikilta osin kohteelle sopiva,
uudistusalalla olisi pitänyt käyttää useampaa
uudistamistapaa.

Heikko

Kehityskelpoisen taimikon syntyminen on epätodennäköistä.

Maanmuokkausmenetelmän valinta
Merkitään kaikki muokkausmenetelmät, joita arviotavalla uudistusalalla on
käytetty. Lisäksi merkitään, jos kyseessä on koneistutus tai jos yli puolet kohteesta
on uudistettu ilman muokkausta. Kannonnostoaloilta merkitään, onko varsinainen
maanmuokkaus tehty kannonnoston yhteydessä vai sen lisäksi.
Maanmuokkausmenetelmän tulee olla mahdollisimman kevyt, mutta sen tulee
toisaalta turvata tehokas metsänuudistaminen. Tässä kohdassa arvioidaan myös
muokkausmenetelmien jaottelu saman uudistusalan sisällä.
Kaivinkonemuokkauksen arvioinnissa tulee huomioida, että menetelmää voidaan
helposti vaihtaa maapohjan muuttuessa (laikutus – laikkumätästys –
naveromätästys - ojitusmätästys). Muilla muokkausmenetelmillä muokkaustavan
vaihtaminen on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa.
Kannonnostojälki arvioidaan maanmuokkauksena vain, jos kohteeseen ei ole
tulossa täydentävää muokkausta (esim. koneistutusta). Kannonnostojälki, jossa ei
erotu selviä mättäitä tulkitaan laikutuksena.
Erinomainen/Hyvä

Menetelmä on suositusten mukainen. Hakkuualalla on
käytetty useampaa eri menetelmää, maapohjan niin
vaatiessa.

Välttävä

Menetelmä on osalle uudistusalaa sopimaton – olisi pitänyt
käyttää muuta menetelmää tai useampaa eri menetelmää.

Heikko

Menetelmä on suositusten vastainen yli puolella kohteen
pinta-alasta: muokkaus ei edistä kehityskelpoisen taimikon
syntymistä.
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Maanmuokkauksen toteutus – yleisarvio muokkaustyön laadusta
Arvioidaan muokkaajan työnjälki. Maanmuokkauksen laatua ei arvioida, jos
muokkausmenetelmän valinta on arvioitu heikoksi.
Arvioinnissa on otettava huomioon paitsi puuntuotanto, myös
luonnonhoitonäkökohdat (luontokohteiden ja säästöpuiden rajaus, vesiensuojelu,
kulttuurikohteet jne.), eli kyseessä on yleisarvio maanmuokkaajan työn laadusta.
Kannonnostojälki arvioidaan maanmuokkauksena vain, jos kohteeseen ei ole
tulossa täydentävää muokkausta (esim. koneistutusta).
Erinomainen/Hyvä

Muokkausmenetelmän mukaisia viljelykohtia on vähintään
suositeltavan viljelytiheyden verran. Muokkaustekniikka on
ohjeistuksen mukaista. Luonnonhoito on hyvällä tasolla.

Välttävä

Kelvollisten viljelykohtien tiheys on alle suositusten. Osalla
alaa muokkausjälki on puutteellista. Luonnonhoidossa on
puutteita. Säästöpuita on muokattu liian läheltä
(Metsätehon ohje: etäisyys vähintään 2 metriä).
Vesiensuojelussa on puutteita.

Heikko

Muokkaus on ollut metsänuudistamisen kannalta turhaa
ja/tai sillä on aiheutettu huomattavaa haittaa
luonnonhoidolle tai vesiensuojelulle. Kelvollisten
viljelykohtien tiheys on alle metsälain vaatimusten.

Puulajivalinta
Arvioidaan viljelyaloilta viljelytöiden valmistuttua ja luontaisen uudistamisen
aloilta aina (siemenpuuston perusteella).
Erinomainen/Hyvä

Puulaji on kasvupaikalle soveltuva.

Välttävä

Puulaji ei sovellu osalle (yli 30 %) uudistusalasta.
Kehityskelpoinen taimikko on syntymässä, mutta muu
puulaji olisi ollut tuotoksen ja puutavaran laadun kannalta
selvästi parempi.

Heikko

Kehityskelpoisen puuston syntyminen on epätodennäköistä.

Viljelytyön laatu
Arvioidaan istuttajan ja kylväjän (koneellinen/miestyö) työn laatu. Arvioitavia
seikkoja ovat istutustaimien tiheys, laatu ja asento (istutussyvyys ja suoruus),
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tiivistäminen sekä istutuspaikan valinta. Kylvöaloilla arvioidaan kylvöryppäiden
tiheys ja sijoittelu.
Erinomainen/Hyvä

Viljelytyössä on luotu edellytykset kehityskelpoisen
taimikon ja laadukkaan puutavaran syntymiselle.

Välttävä

Viljelytyössä on puutteita: taimet on istutettu vinoon,
harvaan ja/tai väärään paikkaan suhteessa
maanmuokkausjälkeen. Huomattava osa alasta on jäänyt
viljelemättä.

Heikko

Viljelytyö on epäonnistunut niin pahasti, että metsälain
mukaisen kasvatuskelpoisen taimikon syntyminen on
epätodennäköistä.

Taimikon kehityskelpoisuus arviointihetkellä
Tarkoituksena on tuottaa toimijoille ja metsänomistajille arvio uudistamistoimien
riittävyydestä. Kehityskelpoisuus arvioidaan vain istutusaloilta, joilla viljelytyöt on
saatettu päätökseen. Kylvettyjen tai luontaisesti uudistettujen kohteiden
uudistamistulosta ei ole tarkoituksenmukaista arvioida, jos hakkuusta on kulunut
vasta alle kaksi vuotta.
Taimikon kehityskelpoisuus määräytyy runkoluvun, puulajisuhteiden ja taimien
laadun perusteella. Arviointi perustuu metsälakiin ja metsänhoitosuosituksiin.
Alla olevassa taulukossa on mainittu metsälain minimivaatimus taloudellisesti
kasvatuskelpoisten taimien tiheydelle. Viljelytaimien ja kasvatuskelpoisen
luontaisen taimiaineksen lisäksi hyväksytään valtioneuvoston asetuksen
(1308/2013) mukaisesti hieskoivua täydentävänä puulajina pohjoisen Suomen
alueella enintään 50 % ja muualla Suomessa enintään 20 % hyväksyttävistä
taimista.
Metsälain 1308/2013 vähimmäisarvot arviointihetkellä ovat:
Etelä-Suomi

Lappi

Havupuuvaltaiset taimikot

1 500 tainta/ha

1 200 tainta/ha

Lehtipuuvaltaiset taimikot

1 100 tainta/ha

1 100 tainta/ha
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Erinomainen/Hyvä

Kasvatuskelpoisten taimien tiheys on
metsänhoitosuositusten mukainen.

Välttävä

Kasvatuskelpoisten taimien tiheys on alle
metsänhoitosuositusten, mutta täyttää metsälain
vaatimukset.

Heikko

Kasvatuskelpoisten taimien tiheys on alle lakirajan.

Puuntuotannon kokonaisarvio
Puuntuotannon kokonaisarvio kirjataan lomakkeelle aina, kun kaikki
uudistamistyöt on saatu kohteella valmiiksi. Kyseessä on metsänhoidollisen työn
laadun arvio, johon sisältyy uudistamisketjun suunnittelu ja maanmuokkauksen
sekä viljelytyön toteutus.
Mikäli uudistamistyöt on hoidettu moitteettomasti, mutta taimet ovat kuolleet
esim. myyrätuhon seurauksena, arvio on hyvä. Työn laadusta riippumattomia
seikkoja ei siis huomioida kokonaisarviossa.
Puuntuotannon kokonaisarvio on itsenäinen tunnus ja se ei vaikuta luonnonhoidon
laadun kokonaisarvioihin.
Erinomainen/Hyvä

Uudelle puusukupolvelle on luotu hyvät kasvuedellytykset.

Välttävä

Metsänuudistamisessa on puutteita. Korjuualalla on pahoja
korjuuvaurioita.

Heikko

Metsänuudistaminen on epäonnistunut tai tulee
todennäköisesti epäonnistumaan.

Toimenpiteet kirjataan ylös Maastolla, arvostellaan työlajikohtaisesti ja annetaan
kokonaisarvostelu.

7.11 Energiapuun korjuun laadunarviointi
Energiapuun korjuun arviointi perustuu Tapion julkaisemaan Energiapuun korjuuja kasvatussuosituksiin (2010). Energiapuun korjuun ympäristövaikutuksia
arvioidaan myös Vesiensuojelun laatu -sarakkeessa.
Lisäksi kirjataan, onko arviointikohteelta korjattu energiapuuksi latvusmassaa
ja/tai kantoja. Metsänomistajan, mökkinaapurin tms. tekemää polttopuunkeruuta
ei arvioida energiapuun korjuuna.
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Kannonnostokohteilla tulee merkitä, mikäli kohde sijaitsee pohjavesialueella I tai
II. Kannonnosto pohjavesialueilla heikentää arvosanaa arviointitunnuksissa
kannonnostokohteen valinta ja vesiensuojelu energiapuun korjuussa.
Latvusmassan ja kantojen korjuukohteiden valinta
Erinomainen/Hyvä

Korjuukohde on kauttaaltaan energiapuun korjuuseen
soveltuvaa metsämaata.

Välttävä

Huomattavalta osalta (> 30 %) korjuualaa olisi pitänyt
jättää energiapuu korjaamatta.

Heikko

Kohde olisi pitänyt jättää kokonaisuudessaan energiapuun
korjuun ulkopuolelle.

Säästetyn latvusmassan määrä
Energiapuusuositusten mukaan osa latvusmassasta tulee jättää korjaamatta, sillä
näin vähennetään korjuun haitallisia seurannaisvaikutuksia.
Latvusmassan tavoitemäärän varmistamiseksi on suosituksissa kaksi erilaista
toimintatapaa riippuen siitä, korjataanko latvusmassa vihreänä vai kuivattuna.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko kohteella toteutettu selkeästi ja
suositusten mukaisesti jotain näistä toimintatavoista.
Vaihtoehtoiset mallit latvusmassan tavoitemäärän varmistamiseksi:
1. Korjuu on toteutettu latvusmassan kuivahdettua (suositeltavin tapa).
Latvusmassan kuivattamista palstalla suositellaan kuusivaltaisilla
korjuualoilla aina kun mahdollista. Latvusmassan tulee antaa kuivua ja
neulasten varista touko-kesäkuussa vähintään kaksi viikkoa ja loppukesällä
vähintään neljä viikkoa ennen tienvarsivarastoon kuljetusta tai paalausta.
Korjuussa pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osa neulasista ja
lehdistä varisee kasvupaikalle. Karkeaa oksamassaa tulee jättää korjuualalle
kasojen pohjiin.
2. Korjuu vihreänä. Korjattaessa latvusmassaa vihreänä sen kokonaismäärästä
tulee jättää noin 30 % korjaamatta tasaisesti korjuualalle jakautuneena.
a. Korjuu kovalla pakkasella. Kun puusto on kaadettu kovalla pakkasella,
jäävän latvusmassan määrä on yleensä riittävä. Pakkasella etenkin
ohuimmat oksat katkeilevat helposti puunkorjuussa, jolloin hakkuualalle
jää oksien ravinteikkaimpia osia neulasineen.
b. Korjuu pakkauskauden ulkopuolella. Pakkaskauden ulkopuolella noin
joka viidennen havupuun latvusmassat karsitaan kasojen ulkopuolelle.
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Hakkuualalle jää lisäksi aina raivauspuustoa, latvusmassakasojen pohjia
ja puunkorjuussa katkenneita oksia ja latvuksia.

Toimintatapojen 1 ja 2 lisäksi korjuualalle tulee jättää raivauspuustoa,
mahdollisesti maan vahvistukseen käytettyä latvusmassaa sekä
latvusmassakasojen pohjat. Monimuotoisuuden turvaamiseksi korjuualan
lahopuusto tulee säilyttää ehjänä ja mahdollisuuksien mukaan haavan järeitä
oksia ja latvuksia jätetään korjaamatta. Jos kuviolle on tehty tekopökkelöitä 3-4
metriä, on suositeltua, että myös katkaistu latvusosuus on jätetty maastoon.
Erinomainen/Hyvä

Vihreää latvusmassaa/neulasia on jätetty vähintään 30 %
tai latvusmassaa on kuivatettu korjuualalla suositusten
mukaisesti. Lisäksi raivauspuusto ja latvuskasojen pohjat on
jätetty korjaamatta.

Välttävä

Vihreää latvusmassaa/neulasia on jätetty niukasti tai
latvusmassan kuivatus ei ole tehty energiapuusuositusten
mukaisesti. Latvusmassa on jäänyt suuriin kasoihin.

Heikko

Latvusmassaa/neulasia on jätetty hyvin vähän tai ei
lainkaan.

Säästetyt kannot: määrä ja laatu
Metsäluonnon monimuotoisuuden ja maaperän puuntuotoskyvyn turvaamiseksi
korjaamatta jätetään:
•

•
•

viimeisimmässä hakkuussa syntyneitä, halkaisijaltaan yli 15 cm paksuja
kantoja vähintään 25 kpl/ha tasaisesti korjuualalle jakautuneena. Savi- ja
silttimailla (= hieno hieta ja hiesu) jätetään vähintään 50 kantoa hehtaarille.
Mahdollisuuksien mukaan jätetään eri puulajien kantoja;
halkaisijaltaan alle 15 cm paksut kannot;
vanhat, lahot kannot.

Korjuualalle ei jätetä tuoreita lahovikaisia kantoja. Niitä ei kuitenkaan korjata
vesistöjen ja pienvesien suojakaistoilta, ojien penkereiltä tai sellaisista paikoista,
joissa korjuu vaurioittaisi arvokkaita elinympäristöjä, säästöpuita tai muita
erityiskohteita.
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Erinomainen/Hyvä

Hakkuualalle on jätetty määrältään, laadultaan ja
sijoittelultaan suositusten mukainen joukko kantoja ja
kannot on jätetty nostamatta erityiskohteista.

Välttävä

Kantoja on jätetty nostamatta niukasti ja/tai kantoja on
osittain nostettu kielletyistä korjuualan osista. Jätettyjen
kantojen laatu ja sijoittelu on puutteellinen.

Heikko

Kantoja on jätetty hyvin vähän tai ei lainkaan ja/tai kannot
on nostettu erityiskohteista.

Kannonnoston työnjälki
Kannonnoston työnjäljellä tarkoitetaan varsinaisen nostotyön jälkeä – ei
maanmuokkausjälkeä metsänuudistamisen kannalta. Kannonnoston jälki
arvioidaan kuitenkin myös maanmuokkauksen jälkeen.
Kantojen korjuussa ei saa jäädä yli 30 cm syviä kuoppia humuskerroksen
alareunasta mitattuna. Kantopaloista ravistellaan irtomaa kantokuoppien
yläpuolella: varistemaan sirottelemista ehjän kuntan päälle vältetään. Ylipäätään
keskeinen tavoite on minimoida paljastuneen kivennäis- tai turvemaan pinta-ala.
Rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla puiden juuristo on pinnanmyötäinen ja
varsinkin jos puusto on ollut runsas, jää kantojen nostosta väistämättä vähemmän
koskematonta maanpintaa kuin paksukunttaisilla, sitkeän varvikon omaavilla
kasvupaikoilla.
Erinomainen/Hyvä

Kantojen korjuun työjälki on suositusten mukaista.

Välttävä

Osalla (> 30 %) korjuualaa on puutteita kantojen korjuun
työjäljessä.

Heikko

Työnjälki on kauttaaltaan puutteellista.

Erityiskohteiden huomioon ottaminen
Energiapuun korjuussa huomioon otettavia erityiskohteita ovat luontokohteet,
muinaismuistot ja muut kulttuurikohteet, polut, vesiensuojelun suojakaistat, jyrkät
rinteet, kivikot ja kalliot sekä nisäkkäiden, lintujen (erityisesti metsäkanalintujen)
ja kekomuurahaisten pesät.
Kantoja ei tule korjata seuraavissa korjuualan osissa:
•
•

elävien puiden välitön läheisyys (etäisyys vähintään 3 metriä)
luontokohteet
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•
•
•
•
•
•
•

jyrkät rinteet
kalliometsät, joissa irtomaahumus kallion päällä on ohut, alle 0,5 m
erittäin kiviset maaston kohdat
vesistöjen ja pienvesien suojakaistat sekä metsäojien penkereet
kiinteät muinaisjäännökset ja ulkoilureitit
riistatiheiköiksi tarkoitetut alikasvosrykelmät
pienialaiset kosteikkonotkelmat.

Erinomainen/Hyvä

Erityiskohteet on huomioitu energiapuun korjuussa.

Välttävä

Erityiskohteiden huomioinnissa on selviä puutteita.

Heikko

Erityiskohde on tärveltynyt kannonnoston, latvusmassan
keruun tai energiapuun lähikuljetuksen seurauksena.

Säästö- ja lahopuuston huomioon ottaminen
Kannonnosto rajataan säästöpuiden lähettyvillä siten, etteivät irti revittävien
kantojen juuret sanottavasti vahingoita säästöpuiden juuristoja. Säästöpuiden
ympärille tulee kannonnostossa jäädä vähintään 3 metrin vyöhyke, jossa
maanpinta säilyy ehjänä. Energiapuuta ei tule kasata säästöpuita vasten.
Korjuualan tärkein luonnonarvo saattaa olla yksittäinen järeä maalahopuu. Kuollut
runkopuu suositellaan aina jätettäväksi koskemattomana hakkuualalle. Myös
lahopuun pirstoontumiseen tulee suhtautua kriittisesti, vaikkei olisikaan selvyyttä
siitä, onko se tapahtunut aines- vai energiapuun korjuun yhteydessä.
Mikäli lahopuustoa on korjattu ainespuun korjaajan toimesta, sitä ei huomioida
energiapuu korjuun arvioinnissa. Kuolleen puuston kohtalo varmistetaan pinoja,
paaleja tai latvusmassa- ja kantoaumoja tutkimalla.
Erinomainen/Hyvä

Pysty- ja maalahopuut sekä elävät säästöpuut on säästetty
ja säilyneet vaurioitta.

Välttävä

Yksittäisiä lahopuita on korjattu energiapuuksi ja/tai
rikkoontunut korjuun yhteydessä. Kannonnoston
rajauksessa on lieviä puutteita säästöpuiden lähettyvillä.

Heikko

Lahopuita on korjattu energiapuuksi ja/tai vaurioitettu
korjuun yhteydessä. Kannonnosto on rajattu
systemaattisesti säästöpuiden tyville saakka.
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Tienvarsivarastointi
Ainespuuhun verrattuna energiapuun tienvarsivarastoinnissa korostuvat
vesiensuojelu ja turvallisuus. Latvusmassan varastoinnin haitalliset
vesistövaikutukset ja varastoaumoihin liittyvät turvallisuusriskit sivullisille tulee
minimoida.
Erinomainen/Hyvä

Metsäenergiapuun varastoinnissa on noudatettu
suosituksia.

Välttävä

Varastoinnissa on lieviä puutteita.

Heikko

Varastoinnissa on huomattavia puutteita. Varastoinnista
aiheutuu selvää vaaraa tai haittaa tienkäyttäjille tai muille
sivullisille sekä vesistöille.

Energiapuun korjuun kokonaisarvio
Kokonaisarviossa vedetään yhteen korjuun onnistuminen ja suositusten
toteutuminen korjuukohteessa.
Kokonaisuuden kannalta suurin painoarvo on korjuukohdevalinnan, vesiensuojelun
ja ravinnetalouden hoidon sekä luontokohteiden ja säästetyn puuston
oikeaoppisessa huomioimisessa. Epäonnistumisen näillä osa-alueille tulee näkyä
kokonaisarviossa, vaikka muilla osa-alueilla työnjälki olisi moitteetonta.
Erinomainen/Hyvä

Energiapuun korjuussa on noudatettu
energiapuusuosituksia (2010). Havaitut poikkeamat ovat
hyvin lieviä.

Välttävä

Energiapuun korjuun suunnitteluun ja/tai toteutukseen
liittyy puutteita: Esim. latvusmassaa tai kantoja on jätetty
suosituksia vähemmän tai vesiensuojelussa on puutteita tai
säästö- ja lahopuustoa ei ole otettu huomioon suositusten
mukaisesti.

Heikko

Energiapuun korjuun suunnittelussa ja/tai toteutuksessa ei
ole noudatettu suosituksia. Kohdevalinta, luontoarvojen
turvaaminen, vesiensuojelu ja/tai ravinnetalouden hoito on
epäonnistunut tai laiminlyöty kokonaan.

Energiapuun korjuun laatu
Valitaan, onko kohteelta kerätty latvusmassaa / kantoja (rastitetaan). Arvostellaan
työlajiin liittyvät kohdat, sekä muut tarvittavat asiat. Jos kyseessä on
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kannonnostoalue, valitaan pohjavesialue luokka. Lopuksi annetaan
kokonaisarvostelu ja tarvittaessa kommentoidaan sanallisesti.

7.12 Maisemanhoidon arviointi
Hakkuualan maisemallinen arvo
Ihmiset havaitsevat saman metsämaiseman eri tavoin, mutta on olemassa eräitä
yleisesti hyväksyttyjä maisemanhoidon periaatteita. Metsämaiseman hoidon
tavoitteena on toimenpiteiden sopusointu kaukomaiseman kanssa ja
lähimaiseman säilyttäminen viihtyisänä.
Hakkuualat pyritään rajaamaan maastonmuotojen mukaisesti ja kaavamaisuutta
välttäen. Metsätalouteen kuuluvat avohakkuut ja maiseman muuttuminen on
yleensä väistämätöntä. Maisemanhoidon tarve ja mahdollisuudet vaihtelevat
kohdekohtaisesti. Tavoitteena on arvioida toteutusta suhteessa tarpeeseen ja
mahdollisuuksiin.
Maisemanhoito arvioidaan vain aloilta, joilla on merkitystä kauko- tai
lähimaisemassa. Maiseman kannalta näkyviä kohteita ovat mm. mäet, vaarat,
harjut, kallioalueet, rantametsät ja saaret, liikenneväylien varret, asutuksen
lähimetsät sekä viljelysmaiden reunametsät. Jos hakkuuala ei näy
kaukomaisemassa eikä sijaitse yleisen kulkureitin vieressä, maisemanhoitoa ei
arvioida. Asutukseksi tulkitaan vähintään kaksi hakkuualan vieressä sijaitsevaa
kesä- tai vakituista asuntoa.
Kaukomaisema on näkymä kauas, laajalle alueelle. Lähimaisemalla tarkoitetaan
välitöntä näkymää, jossa yksityiskohdat erottuvat. Kauko- ja lähimaiseman
laadunarvioinnissa on oleellista määrittää maiseman tavallisin katselupaikka.
Näitä katselupaikkoja ovat esimerkiksi pihapiirit, tien pysähdyspaikat, ehkäpä
läheiset näköalapaikat, vesistöjen merkityt väylät ja merkityt ulkoilureitit.
Kun hakkuuala on etäällä tavallisimmasta katselupaikasta, on kyseessä
kaukomaiseman arviointi. Lähimaisemana arvioidaan katselupaikan vieressä
sijaitseva hakkuuala. Jos hakkuualaa voidaan katsella sekä kauko- että
lähimaisemana, on näistä vaihtoehdoista valittava se, kumpi on kyseisellä
kohteella tärkeämpi.
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Kauko- ja lähimaiseman arvioinnissa tarkastellaan seuraavia kohtia:
Kaukomaisemassa

Lähimaisemassa

Hakkuualan rajaus

Mukailee maaston laajoja
muotoja

Mukailee maaston
muotoja pienipiirteisesti,
vältetään suoraviivaisia
rajauksia

Säästöpuut

Säästetty puita ryhmiin
hakkuualan reunamien
tuntumaan

Säästetty puita ryhmänä
lähelle katsojaa

Reunavyöhykkeet,
luontokohteet, yksittäiset
maisemapuut

Pienentävät hakkuualan
mittasuhteita

Tuovat pienimuotoista
visuaalista vaihtelua
kuten pensaat, rannan
suojavyöhyke

Metsänomistajan ja toimijoiden panos maisemanhoitoon ilmenee esim. seuraavina
toimenpiteinä:
1. Jos hakkuu rajautuu rajalinjoihin tai muihin viivasuoriin kuviorajoihin,
jätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä rikkomaan säännöllisiä muotoja.
2. Jätetään asutuksen, liikenneväylien ja vesistöjen reunoille riittävästi puustoa
näkösuojaksi, joka lieventää maiseman muuttumista.
3. Avataan hallitusti näkymiä järville, viljelysmaille ja soille, tai estetään
hakkuualan näkyminen vesistöjen suuntaan (riippuen yleisimmästä
katselusuunnasta).
4. Toimenpiteissä pyritään sekametsien syntymiseen.
5. Jätetään hakkuualoille alikasvoksia ja säästöpuita tuomaan maisemaan
vaihtelua ja väriä sekä monipuolistamaan puuston rakennetta ja
loiventamaan metsiköiden reunoja.

Maisemanhoidon arvio
Hakkuuala kaukomaiseman osana:
Erinomainen Hakkuuala on rajattu maastonmuotojen mukaisesti ja rajauksessa
on hyödynnetty kumpareet ja notkelmat avoimen näkymän
katkaisijana, säästöpuut ovat riittävän isoina ryhminä hakkuualan
reunamilla ja ovat hakkuualan kiinnostavia katselun kohteita.
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Hyvä

Rutiinisuoritus. Mahdollisuudet maisemanhoitoon on hyödynnetty
vain osittain.

Välttävä

Hakkuualan rajaus aiheuttaa horisontin suoraviivaisen
rikkoutumisen, koska hakkuuala on rajattu tilan rajojen
mukaisesti. Säästöpuut ovat yksittäisinä törröttäjinä.

Heikko

Kohteeseen liittyy huomattavia maisemallisia arvoja, mutta
maisemaa ei ole huomioitu lainkaan. Hakkuualan rajauksessa ei
ole lainkaan hyödynnetty maaston muotojen mahdollisuuksia.

Hakkuuala on osa lähimaisemaa:
Erinomainen Hakkuualan rajaus noudattaa maastonmuotoja ja onnistuneesti
on hyödynnetty alan pienipiirteistä vaihtelua. Hakkuuala
houkuttelee katsojaa tutkimaan alaa ja myös kurkistamaan alan
takana oleviin metsiköihin ja näkymiin. Säästöpuut, maisemapuut
on sijoitettu kulkureitin varrelle pienentämään hakkuualan
mittasuhteita. Puut eivät ole kuitenkaan liian lähellä kulkijaa.
Hyvä

Rutiinisuoritus. Hakkuualan rajaus noudattaa maastonmuotoja ja
onnistuneesti on hyödynnetty alan pienipiirteistä vaihtelua.
Säästöpuut, maisemapuut on sijoitettu kulkureitin varrelle
pienentämään hakkuualan mittasuhteita. Puut eivät ole
kuitenkaan liian lähellä kulkijaa.

Välttävä

Hakkuuala on rajattu tilan rajojen mukaisesti. Säästöpuuryhmät
ovat kaukana katsojasta, eikä katsojalle ole jätetty kulkureitin
varteen katseenvangitsijoita.

Heikko

Hakkuuala on rajattu tilan rajojen mukaisesti. Säästöpuut
törröttävät yksittäisinä siellä ja täällä, eikä katsojalle ole jätetty
kulkureitin varteen katseenvangitsijoita. Hakkuun
ansaintalogiikkana ollut ”kaikki pois ja karkuun”.

Maisenhoito valitaan kauko-, lähimaisema tai molemmat ja annetaan arvostelu.
Kommenttikenttään annetaan sanallinen arvio tarvittaessa.
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7.13 Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteiden kirjaaminen ja arviointi
Kiinteät muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet
Kulttuuriperintökohteet ovat jäänteitä aiemmin eläneiden ihmisten toiminnasta.
Osa niistä on helposti nähtävissä, mutta useimmiten ne ovat näkymättömissä
sammaleen ja muun kasvillisuuden alla tai maan sisässä. Kiinteät
muinaisjäännökset on suojeltu muinaismuistolain (295/1963) perusteella. Uusia
muinaisjäännöksiä löytyy koko ajan arkeologisissa inventoinneissa, metsätöissä ja
maankäyttöhankkeiden yhteydessä.
Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteiden arvioinnissa ja lomakkeelle kirjaamisessa
sovelletaan samoja periaatteita kuin luontokohteiden arvioinnissa.
Muinaisjäännökset
Museoviraston muinaisjäännösrekisterin kohteista metsissä sijaitsee noin 14 000
kappaletta, jotka ovat lähinnä esihistorialliselta ajalta. Yleisimpiä kohdetyyppejä
rekisterissä ovat asuinpaikat, hautapaikat ja kivirakenteet.
Muinaisjäännösrekisterin kohteita suojaa muinaismuistolaki.
Arvioitavalla hakkuualalla sijaitsevan kohteen tiedot ja kuuluminen
muinaisjäännösrekisteriin voidaan varmistaa Aarnista. Aarnin merkinnät on syytä
selvittää huolella ennakkoon, sillä kohteet voivat olla pistemäisiä tai usean aarin
laajuisia. Näin ollen myös arvioitavan hakkuualan läheisyydessä olevat merkinnät
tulee selvittää, sillä muinaisjäännösalue saattaa olla laaja ja ulottua osittain myös
ao. hakkuualalle.
Tervahauta tai hiilimiilu
Tervahautoja tallennetaan muinaisjäännösrekisteriin vain harvakseltaan, joten
arvioija saa tiedon kohteesta joko peruskartasta tai omana havaintona
hakkuualalla. Tervahauta koostuu suppilomaisesta haudan pohjasta ja halsista,
jossa terva valutettiin tynnyreihin. Hiilimiilut erottuvat maastossa matalina, noin
puolen metrin korkuisina laakeina kumpuina, joita kiertää yhtenäinen tai
katkonainen ilmaotto-oja. Tervahaudan ja hiilimiilun halkaisija vaihtelee yleensä
10 ja 30 metrin välillä.
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Linnoitusrakennelma (sotahistorialliset kohteet)
Ensimmäisen maailmansodan linnoitusrakennelmat ovat muinaismuistolailla
suojeltuja kohteita. Toisen maailmansodan linnoitusrakennelmista Itä-Suomen
Salpa-linja ja Hankoniemen Harparskog vertautuvat muinaismuistolailla
suojeltuihin kohteisiin. Lisäksi maastossa on myös vuoden 1918 kansalaissodan
taisteluihin liittyviä rakennelmia.
Rakennuksen jäänne
Historiallisen ajan hylättyjen talojen, torppien ja muiden rakennusten jäänteitä,
joita ei ole kattavasti tallennettu muinaisjäännösrekisteriin.
Viljelyröykkiö
Kaskitalouden ja peltojen raivaamisen jäänteinä on metsissä runsaasti
kiviröykkiötä. Näistä vain pienen osan tiedot ovat saatavissa
muinaisjäännösrekisteristä.
Muu kohde
Muita muinaisrekisteriin vain vähän tallennettuja kulttuuriperintökohteita ovat
esim. historiallisen aikakauden kaivot ja kellarit, kiviaidat, vanhat kulku-urat,
teiden ja rajojen jäännökset, sillat, savenottopaikat, uittolaitteet, louhokset sekä
muistomerkit ja kaiverrukset.
Kohteista kirjataan alkuperäinen pinta-ala, mikäli se on määritettävissä. Puusto
kirjataan säästöpuustoksi.
Kulttuuriperintökohteen säilymisen arviointi
Kohteen säilymisen arvioinnissa on tärkeintä määrittää tarkoin kohteen laajuus ja
sen rajat. Kohde saattaa olla useita neliöitä laajempi ympäristössään maan alla,
kuin mitä siitä maan päällä näkyy. Puutteellinen rajaus havaitaan usein
muokkausjäljestä, jossa näkyy esim. hiiliä, luita, irtaimia muinaisesineitä tai
tavallisesta maannoksesta poikkeavia värisävyjä. Tapauksissa, joihin liittyy
epäselvyys muinaismuistolain toteutumisen suhteen, otetaan viipymättä yhteys
Museovirastoon.
Kulttuuriperintökohteen säilymisen arviointi perustuu Tapion metsänhoitokortiston
Kiinteät muinaisjäännökset metsien käsittelyssä -esitteeseen. Esitteestä löytyy
pienialaisten kohteiden käsittelysuositukset:
1. Kiinteä muinaisjäännös suoja-alueineen otetaan huomioon metsätöiden
suunnittelussa ja toteutuksessa.
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2. Kun toimija havaitsee töiden yhteydessä aiemmin tuntemattoman kiinteän
muinaisjäännöksen, hänen tulee ottaa heti yhteys maanomistajaan ja
arkeologiin.
3. Kaikki puut ja pensaat kaadetaan hakkuussa, uudistusalan raivauksessa ja
taimikonhoidossa (Muinaisjäännökseen kuuluvat puut kuten karsikkopuut,
uhripuut tai hylättyjen asuinrakennuksiin kuuluvat hedelmäpuut ja
marjapensaat säilytetään koskemattomina!).
4. Puut, pensaat ja oksat siirretään pois muinaisjäännöksen päältä.
5. Muinaisjäännösalueelle ei jätetä säästöpuita eikä sillä kasvateta uutta
puustoa.
6. Muinaisjäännöksen päälle ei kaadeta puita eikä kasata hakkuutähteitä.
7. Metsäkoneella ei ajeta muinaisjäännöksen näkyvien osien päältä, vaikka ne
olisivat jäässä tai lumen peitossa.
8. Puutavara varastoidaan muinaisjäännösalueen ulkopuolelle.
9. Kiinteää muinaisjäännöstä ja sen suoja-aluetta ei muokata eikä niiltä nosteta
kantoja.
10.Uudistusala voidaan kulottaa, jos muinaisjäännös säilyy
vahingoittumattomana.
11.Metsätiet, kunnostusojitukset ja pintavalutuskentät suunnitellaan ja
toteutetaan muinaisjäännösalue kiertäen.

Laajoille muinaisjäännösalueille suunnitellaan erikseen ratkaisut, joilla jäännökset
säilyvät.
Ennallaan

Työt on tehty suositusten mukaisesti.

Huomautettavaa Työt on tehty suositusten mukaisesti paitsi, että
hakkuutähteitä on kasattu kohteelle tai sen suoja-alueelle tai
että säästöpuita on jätetty kohteelle tai suoja-alueelle.
Tuhoutunut

Kohteella on työskennelty siten, että kohteen tai suoja-alueen
pinta on rikkoontunut.

Virkistyskohteet
Metsänomistaja voi halutessaan turvata ja lisätä metsien
monikäyttömahdollisuuksia metsätaloustoimien yhteydessä. Luonnonhoidon
laadunarvioinnissa arvioidaan metsien selvästi havaittavien ja aktiivisessa käytössä
olevien virkistyskohteiden, kuten polkujen, polkureittien ja nuotiopaikkojen
huomioon ottaminen puunkorjuussa ja metsänuudistamisessa.
Kirjataan virkistyskohteen pinta-ala vain, jos se on yksiselitteisesti määritettävissä.
Kohteisiin liittyvä puusto kirjataan säästöpuustoksi. Virkistyskohteita ovat:
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Ulkoilureitti (PEFC)
PEFC-standardin kriteerin 29 tarkoittama ulkoilureitti on perustettu ulkoilulain
(606/1973) mukaisella ulkoilureittitoimituksella tai maanomistajan kanssa
tehdyllä erillisellä sopimuksella. Reitti on merkitty maastoon perustamisen
yhteydessä. Tavalliset metsäpolut eivät ole sertifioinnin tarkoittamia
ulkoilureittejä.
Ulkoilureitti tulee rajata maanmuokkauksen ja kantojen korjuun ulkopuolelle eikä
reitin päälle tule jättää latvusmassaa. Reittiä varten tehdyt kiinteät rakenteet
säilytetään metsätalouden toimenpiteissä. Sertifiointi edellyttää, että ennallaan
säilynyttä reittipohjaa on yli 90 % sen toimenpiteiden alaisesta pituudesta. Jos
kriteeri ei toteudu, kohde arvioidaan tuhoutuneeksi.
Muu virkistyskohde
Muita virkistyskohteita ovat esim. hakkuualan vaikutuspiirissä olevat nuotiopaikat,
laavut ja kodat, erilaiset nähtävyydet sekä ulkoilureitit, jotka eivät täytä PEFCstandardin vaatimusta. Aktiivisessa ulkoilukäytössä olevat maastoon
merkkaamattomat polku-urat kirjataan tähän luokkaan.
Virkistyskohteiden säilymisen arviointi
Ennallaan

Virkistyskohteen arvo on säilynyt ennallaan tai jopa
parantunut toimenpiteiden seurauksena.

Huomautettavaa Toimenpiteistä on koitunut virkistyskohteen käytölle haittaa,
esimerkiksi lähimaiseman pilaantumista, mutta ne eivät
kuitenkaan estä virkistyskäytön jatkamista. Ulkoilureitin
(PEFC) seurattavuus on heikentynyt alle 10 % matkalla reitin
toimenpiteiden alaisesta pituudesta.
Tuhoutunut

Toimenpiteissä ei ole lainkaan huomioitu kohteen
virkistyskäyttöä. Maanmuokkauksen tai puunkorjuun
seurauksena kohteen virkistyskäyttöarvo on romahtanut tai
virkistyskäyttö kokonaan estynyt. Ulkoilureitin (PEFC)
seurattavuus on heikentynyt vähintään 10 % matkalla
toimenpiteiden alaisesta reitin pituudesta.

7.14 Yhteenveto luonnonhoidon laadusta
Kokonaisarvioissa painotetaan kohdekohtaisesti eri tavoin luonnonhoidon osaalueita. On tärkeätä, että osa-alueiden arviot ja kokonaisarvio muodostavat
loogisen kokonaisuuden.
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Mikäli hakkuualaan liittyy luokkien 1–3 arvokkaita elinympäristöjä, suurin huomio
kiinnitetään niiden turvaamiseen. Luontokohteisiin liittyvän lainsäädännön ja
metsäsertifioinnin toteutuminen arvioidaan tässä yhteydessä. Neljännen luokan
luontokohteen turvaaminen perustuu metsänhoitosuosituksiin, joten niiden
painoarvo on pienempi; vaikutus kokonaisarvioon riippuu myös säästöpuista.
Arvokkaiden elinympäristöjen osalta pysyvien ominaisuuksien muuttaminen
vaikuttaa kokonaisarvioon enemmän kuin muuttuvien ominaisuuksien
muuttaminen. Metsälain 10 § kohteiden osalta arvioidaan lain toteutuminen.
Metsälain nojalla lakikohteissa sallitaan tiettyjä toimenpiteitä, kunhan
ominaispiirteet turvataan.
Metsänhoitosuositusten mukaan arvokkaat elinympäristöt rajataan toimenpiteiden
ulkopuolelle. Metsäsertifioinnin kohteille on kriteerissä 10 määritelty
kohdekohtaisesti sallitut toimenpiteet.
Kohteessa, johon ei liity mitään luontokohteita, säästöpuustolla on pääsääntöisesti
suurin painoarvo.
Mikäli hakkuuala sijaitsee vesistön varrella tai muokkausmenetelmä on
naveromätästys, ojitusmätästys tai säätöauraus, tai kohteesta on nostettu kantoja,
vesiensuojelulla on vähintään säästöpuustoon ja joissakin kohteissa jopa
arvokkaisiin elinympäristöihin verrattava painoarvo.
Jos hakkuuseen liittyvälle vesistölle on aiheutettu selvästi havaittavaa
pilaantumista (esim. vesi on sameutunut ja rannat liejuuntuneet), voidaan arvioida
rikotun ympäristönsuojelulakia (527/2014). Muinaismuistorekisterissä olevat
muinaisjäännökset huomioidaan yhtä suurella painoarvolla kuin lakien turvaamat
arvokkaat elinympäristöt. Maastovauriot ja maisemanhoito sekä latvusmassan
keruuseen ja virkistyskäyttöön liittyvät ympäristöseikat ovat painoarvoiltaan
pääsääntöisesti pienempiä.
Kokonaisarvioissa sovelletaan yleisiä arviointilinjauksia:
Erinomainen Luonnonhoitoon on panostettu selvästi vähimmäisvaatimustasoa
enemmän, eikä siinä ole mainittavia puutteita millään osaalueella.
Hyvä

Luonnonhoito on metsäsertifioinnin ja metsänhoitosuositusten
mukaisella tasolla.

Välttävä

Luonnonhoidossa on lieviä poikkeamia suhteessa
metsäsertifiointikriteereihin. Metsänhoitosuositukset eivät
toteudu.
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Heikko

Metsäsertifiointikriteerien ja lainsäädännön toteutuminen
luonnonhoidossa on kyseenalaista.

Perusperiaate on, että jos arvioija epäilee kohteessa metsälain 10 §:ä rikotun,
arvio on aina heikko. Harvinaisia poikkeuksia ovat laajat hakkuukohteet, joissa on
toisaalta muulla tavoin osoitettu poikkeuksellista harrastuneisuutta
luonnonhoidossa, ja joiden keskeisimmät luontoarvot sijaitsevat muualla kuin ko.
lakikohteessa.
Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle
Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle summaa ainespuun korjuun ja leimikon
suunnittelun luonnonhoidon laadunarvioinnin kohteessa.
Arviossa tarkastellaan seuraavia työvaiheita:
1.
2.
3.
4.

leimikon suunnittelu ja rajaaminen
ennakkoraivaus (toteutus ja työn tarpeellisuus)
puiden kaato
puutavaran metsäkuljetus (ja sen suunnittelu)

Arvioon ei vaikuta, jos hakkuualalta on korjattu säästöpuita tai luontokohteen
puustoa varsinaisen hakkuun jälkeen esim. metsänomistajan toimesta. Tästä on
kuitenkin suositeltavaa lisätä teksti maininta arviointikohteen lisätietokenttään.
Jos puunkorjaaja on korjannut kohteelta lahopuut (polttopuuksi) metsänomistajan
toiveesta, tämä tulee nähdä arviossa luonnonhoitoa heikentävänä seikkana.
Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle
Luonnonhoidon laadun kokonaisarviossa huomioidaan ainespuun korjuun lisäksi
maanmuokkauksen ja energiapuun korjuun ympäristöseikat.
Puuntuotannon arviointiosiosta arvioidaan tässä yhteydessä ainoastaan
korjuun puusto- ja maastovauriot sekä maanmuokkaukseen liittyvät
ympäristönäkökohdat. Metsänuudistamisen onnistuminen tai epäonnistuminen ei
suoraan vaikuta luonnonhoidon kokonaisarvosanoihin.
Luontokohteiden suhteen periaatteena on, että niiden arvokkaat ominaisuudet
turvataan aina maanmuokkauksessa ja energiapuun korjuussa riippumatta siitä,
miten kohteet on ainespuun korjuussa huomioitu.
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Luonnonhoidon kokonaisarviossa koko toimenpideketjulle otetaan huomioon myös
metsänomistajan itse toteuttama säästöpuiden, lahopuiden ja/tai luontokohteiden
puustojen korjuu.
Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle ei yleensä voi olla parempi kuin ainespuun
korjaajalle annettu arvosana.
Kokonaisarvosteluilla tarkoitetaan leimikon, eli metsänkäyttöilmoituksen kaikkien
hakkuutapojen arvioiden yhteistä arvostelua.
Erinomaiseen kokonaisarvosteluun vaaditaan
•
•
•

Luontokohteiden (kaikki luokat), säästöpuuston, ja vesiensuojelun arvostelu
oltava vähintään erinomainen
Muinaisjäännösrekisterissä olevan kohteen tilan oltava ennallaan
Muiden kohteiden arvostelu vähintään hyvällä tasolla

Hyvään kokonaisarvosteluun vaaditaan
•
•
•
•

Luontokohteiden (luokat 1-3), säästöpuuston ja vesiensuojelun arvostelu
oltava vähintään hyvä
Muinaisjäännösrekisterissä olevan kohteen tilan oltava ennallaan
Energiapuun korjuu, puuntuotanto ja maisema- sekä virkistysarvoissa voi
arvostelu olla välttävä
Yhdessäkään osakokonaisuudessa arvostelu ei voi olla heikko

Välttävään kokonaisarvosteluun vaaditaan
•
•

Luontokohteiden (luokat 1-3) arvostelu on välttävä, vaikka muissa
arvosteluissa olisi hyvä tai erinomainen
Säästöpuiden määrä ei täytä sertifioinnin kriteeriä leimikkotasolla 10 kpl/ha

Heikkoon kokonaisarvosteluun vaaditaan
•
•

Luontokohteiden tai vesiensuojelun arvostelu on heikko,
muinaisjäännösrekisterissä oleva kohde on tuhottu
Säästöpuuston arvostelu on heikko (poistettu luonnonhoidon kannalta
tärkeitä puita)

Kun arvostelut on täytetty kaikille hakkuutavoille ja painettu valmiisi. Täytä myös
kuviotasolla (mki tarkastus) vähintään yhden kuvion tiedot ja palauta tarkastus
KantoRiiheen.
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7.15 Tietojen tallentaminen ja jatkotoimet
Tallennukset
Arviointitietojen tulee olla yksityismetsien osalta tallennettuina ja tarkastettuina
viimeistään kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.
Jatkotoimet, kun kohteilla on havaittu puutteita
Mikäli arvioituun hakkuukohteeseen liittyy epäselvyyksiä tai selviä puutteita,
otetaan viipymättä yhteys metsänomistajaan ja ao. toimijaan. Tapaukset, joissa
epäillään rikotun metsälakia, on selvitettävä Metsäkeskuksen toimintajärjestelmän
ohjeistuksen mukaisesti. Muinaismuistolakia valvova viranomainen on vastaavasti
Museovirasto, luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelulakeja valvoo alueellinen ELYkeskus.
Toimijoiden kannalta on oleellista, että havaituista puutteista ilmoitetaan heille
jo maastokauden aikana, jotta laatuun voidaan kiinnittää välittömästi
huomiota.
Yhteydet maanomistajaan
Arvioinnista lähetetään metsänomistajalle aina järjestelmästä tulostettava
”metsänomistajatuloste”, johon on koottu arvioinnin tärkeimmät tiedot sekä
kuvaus arvioinnista.
Toimijaan on suositeltavaa olla viipymättä yhteydessä, mikäli arvioinneissa
havaitaan selvä poikkeama ja virheiden toistuminen halutaan jatkossa välttää.
Tarkastusraportti lähetetään kaikille, kenelle ennakkoilmoitus on tehty,
tarvittaessa myös metsänkäyttöilmoituksen laatijalle (milloin se on eri kuin
ainespuun korjaaja / hakkuuoikeudenhaltija), energiapuun korjaajalle ja
maanmuokkaajalle.
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