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Tietotuotteen nimi

Hakkuuaikomukset

Tuottaja
Tuotteen kuvaus, tietosisältö

Suomen metsäkeskus
Hakkuuaikomusten seuranta perustuu Metsäkeskukselle toimitettuihin metsänkäyttöilmoituksiin. Käyttöilmoitustiedosta Metsäkeskus
johtaa arvion aiottujen hakkuiden puumäärän kertymästä ja kantorahatulosta. Viikoittain päivitettävät yhteenvetotiedot tuotetaan taulukkona. Seurannassa lasketaan tunnukset niin yksityismetsien kuin
muiden omistajaryhmien osalta. Muiden omistajaryhmien osalta
puumäärä- ja kantoraha-arviot perustuvat lähes täysin keskiarvotietoihin.
Yksittäisistä metsänkäyttöilmoituksista tuotetaan myös ns. indeksikartta viimeisen kahdeksan viikon aikana annettujen metsänkäyttöilmoitusten osalta.

Tiedonkeruumenetelmä, Yksityismetsillä tarkoitetaan ns. varsinaisia yksityismetsiä, eli yksitietolähde
tyisten 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 metsänkäyttöilmoituksen alueella olevaan Metsäkeskuksen ylläpitämään
metsävaratietoon. Kuntakohtaisia metsävaratiedon perusteella laskettuja keskiarvoja käytetään niiden alueiden osalta, joilta ei löydy
metsävaratietoa tai ilmoitettua hakkuuta vastaavaa hakkuuehdotusta.
Kantoraha-arvio perustuu arvioituihin puutavaralajikohtaisiin kertymiin (m³/ha) ja Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelussa julkaistaviin
puunhintatilastoihin. Hintoina käytetään ajanhetken tuoreinta arviota
ko. alueelle.
Päivitystiheys
Tiedon luotettavuus

Metsänkäyttöilmoituksiin perustuva tieto päivitetään viikoittain.
Metsänkäyttöilmoitukset kuvaavat metsänomistajan puunmyyntiaikomusta. Käyttöilmoitus on voimassa 3 vuotta. 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 n. 88 % yksityismetsien pinta-alasta (2018). Kuntakohtainen metsävaratiedon kattavuus löytyy Yksityismetsien metsävaratieto-tiedostosta (www.metsakeskus.fi/yksityismetsienmetsavaratieto). Saatavilla olevasta Excel-tiedostosta löytyvät erik-
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Tiedon saatavuus ja
käyttöehdot
Hinnoittelu
Yhteystaho
Valmistumis- tai julkistamisaikataulu

seen sarakkeet kuvaamaan kunkin tietueen tietolähteiden jakautumista. Muiden omistajaryhmien osalta kertymätiedot perustuvat suurelta osin kunnittaisiin keskiarvoihin. Kantohintalaskelma perustuu
näihin kertymiin, sekä alueittaisiin keskimääräisiin hintatietoihin.
Hakkuuaikomukset julkaistaan Metsäkeskuksen internetsivuilla. Tiedot ovat julkisia.
Tiedot ovat maksuttomia.
Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus,
aki.hostikka (at) metsakeskus.fi 050 406 8987
Viikoittain.
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