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Tietotuotekuvaus 

Tietotuote 

Hakkuuaikomukset 

Tuottaja 

Suomen metsäkeskus 

Tuotteen kuvaus 

Hakkuuaikomusten seuranta perustuu Metsäkeskukselle toimitettuihin 

metsänkäyttöilmoituksiin. 

Hakkuuaikomusten seuranta sisältää seuraavat kokonaisuudet 

• metsänkäyttöilmoitusten viikkoseuranta; sisältäen arviot hakkuumääristä ja 

kantorahatuloista sekä hakkuu- ja kantorahakertymien vertailun 

karttatarkasteluna 

• vuotuinen hakkuutapatilasto. 

 

Metsänkäyttöilmoitusten viikkoseuranta 

Metsänkäyttöilmoitustiedosta Metsäkeskus johtaa arvion aiottujen hakkuiden 

puumäärän kertymästä ja kantorahatulosta. Kertymät lasketaan erikseen 

yksityismetsissä ja muiden omistajaryhmien metsissä tehtäville hakkuille. 

Yhteenvetotiedot tuotetaan Excel-taulukkona ja PowerBI-tilastoraporttina. 

Yksityismetsien hakkuu- ja kantorahakertymistä on tehty myös karttatarkastelu 

kunnittain ja AMO-alueittain (Alueellinen metsäohjelma). Kartan teemoitus kuvaa 

kunnan tai AMO-alueen hehtaarikohtaisen hakkuu- tai eurokertymän määrää 

suhteessa muiden vastaavaan kertymään. Hehtaarikohtaiseen kertymään 

vaikuttavat sekä hakkuiden intensiteetti että sijainnista ja maapohjasta johtuva 

luontaisen puuntuotoskyvyn erot.  

Viikkoseurannan vuositason aineisto on ladattavissa Excel-taulukkona. 

Hakkuutapatilasto 
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Metsänkäyttöilmoitustiedoista koottava maakunnittainen yhteenveto 

hakkuutavoista. Tilasto perustuu metsänkäyttöilmoitusten mukaisiin aiottuihin 

hakkuisiin. 

Tietolähde 

Yksityismetsillä tarkoitetaan ns. varsinaisia yksityismetsiä, eli yksityisten 

henkilöiden, kuolinpesien, yhtymien ja yhteismetsien omistamia metsiä. Kuntien, 

seurakuntien ja yhtiöiden metsät eivät sisälly yksityismetsiin. 

Metsäkeskukselle toimitetuissa metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitetaan hakkuun 

sijainti, pinta-ala ja hakkuutapa. 

Metsäkeskuksen tekemä puutavarakertymän arvio perustuu yksityismetsien osalta 

metsänkäyttöilmoituksen alueella olevaan Metsäkeskuksen ylläpitämään 

metsävaratietoon. Kuntakohtaisia metsävaratiedon perusteella laskettuja 

keskiarvoja käytetään niiden alueiden osalta, joilta ei löydy metsävaratietoa tai 

ilmoitettua hakkuuta vastaavaa hakkuuehdotusta. Muiden omistajaryhmien osalta 

puumäärä- ja kantoraha-arviot perustuvat lähes täysin keskiarvotietoihin. 

Kantoraha-arvio perustuu arvioituihin puutavaralajikohtaisiin kertymiin (m³/ha) ja 

Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelussa julkaistaviin puunhintatilastoihin. 

Hintoina käytetään ajanhetken tuoreinta aluekohtaista arviota. 

Tiedon päivitysrytmi 

Viikkoseurannan tiedot päivitetään kerran viikossa. Hakkuutapatilasto tuotetaan 

kerran vuodessa. 

Luotettavuus 

Metsänkäyttöilmoitukset kuvaavat metsänomistajan puunmyyntiaikomusta. 

Käyttöilmoitus on voimassa 3 vuotta. Osin Metsäkeskukselle saapuvat 

käyttöilmoitukset ovat päällekkäisiä. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos 

maanomistaja ja hakkuun toteuttaja toimittavat kumpikin ilmoituksen samasta 

kohteesta. Tällöin toimenpiteen kohdentuminen ja toteutustapa voi myös 

tarkentua. Viikkoseurannassa samaan kohteeseen 2 viikon aikana tulleista 

ilmoituksista huomioidaan vain viimeisin. Metsänkäyttöilmoitusten 

karttapalvelussa näkyvät myös päällekkäiset ilmoitukset. Hakkuutapaseurannassa 

tavoitteena on tunnistaa voimassa olevat toimenpidekuviot. Tällöin 

käyttöilmoituksen voimassaoloaikana (3 vuotta) päällekkäisistä kuvioista valitaan 

viimeisin. 
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Metsäkeskukselle ei tule tietoa metsänkäyttöilmoituksen hakkuuaikomusten 

toteutumisesta. Pääosin ilmoitetut hakkuut toteutuvat 2-8 kuukauden sisällä. 

Hakkuut eivät aina toteudu ilmoitetun mukaisena. Toteutumisen asteesta ei ole 

tarkempaa seurantatietoa. Kokemusperäisen arvion mukaan käyttöilmoituksista 

jää 5-10 % toteutumatta. 

Puutavarakertymä perustuu osittain tarkkaan metsävaratietoon ja osittain kunnan 

keskiarvoihin. Metsäkeskuksen ylläpitämä metsävaratieto kattaa noin 100 

prosenttia yksityismetsien pinta-alasta (2020). Muiden omistajaryhmien osalta 

kertymätiedot perustuvat suurelta osin kunnittaisiin keskiarvoihin. 

Kantohintalaskelma perustuu näihin kertymiin, sekä alueittaisiin keskimääräisiin 

hintatietoihin. 

Saatavuus ja käyttöehdot 

Hakkuuaikomuksia on saatavilla Power BI -raporttina ja ladattavina aineistoina 

Metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-sivulta. 

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 

4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti 

kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on 

merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen 

metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020. 

Hinnoittelu 

Maksuton 

Yhteystaho 

Eetu Myöhänen (eetu.myohanen@metsakeskus.fi) 

https://www.metsakeskus.fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietoa-metsien-kaytosta/hakkuuaikomukset
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

