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Esityksen sisältö

• Metsähallituksen ja Metsätalous Oy:n lyhyt 
esittely

• Metsähallituksen käyttämät hakkuutavat 
• Peitteinen metsätalous
• Jatkuvapeitteiset metsänkäsittelytavat 

Metsähallituksen monikäyttömetsissä
• Jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet
• Metsähallitus Metsätalous Oy urakanantajana
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Kasvatamme huomista 
yli sukupolvien
• Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka 

tuottaa luonnonvara-alan palveluja 
monipuoliselle asiakaskunnalle 
kansalaisista suuryrityksiin.

• Käytämme, hoidamme ja suojelemme 
valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja 
sovitamme yhteen erilaisia omistajan, 
sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia. 

• Sitoudumme toiminnassamme edistämään 
YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita 
(Agenda 2030) sekä YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. 
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Metsähallitus Metsätalous Oy 

• Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa ja 
käyttää liiketoiminnan piirissä olevia PEFC-sertifioituja 
valtion monikäyttömetsiä.

• Huolehtii monikäyttömetsissä samanaikaisesti 
puuntuotannosta, metsävarojen riittävyydestä, luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisesta, virkistyskäytön 
edellytyksistä sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja 
muutokseen sopeutumisesta.

• Metsätalous Oy muodostaa Metsähallituksen 
vuosittaisesta liikevaihdosta noin 90 prosenttia.
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Hakkuutavat valtion mailla 2020, % pinta-alasta

Avohakkuut Ylispuiden poisto Siemenpuuhakkuut Erityishakkuut Harvennushakkuut

Harvennushakkuut mukaan lukien 
peitteiset hakkutavat 74 %



Omistajapolitiikan linjaukset

• Liiketoiminta
• Peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alaa uudistushakkuuluonteisissa hakkuissa lisätään nykyisestä 

noin 15 prosentin tasosta 25 prosenttiin. Lisäystä kohdennetaan erityisesti turvemaille. 
• Ilmastokestävyys ja luonnon monimuotoisuus

• Turvemaiden käsittelyssä huomioidaan paremmin niiden ilmastovaikutukset ja vesiensuojelu. Keinoina: 

• peitteellisen metsänkäsittelyn lisääminen, 
• pohjavesipinnan säätely ja 
• oikein kohdennettu ennallistaminen.

• Valtion retkeilyalueilla käytetään peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä ja huomioidaan 
korostuneesti alueiden monimuotoisuus-, maisema- ja virkistysarvot.
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Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely Metsähallituksen monikäyttömetsissä



Metsätaloutta ilman selkeää uudistamisvaihetta ja/tai viljelyä.

Peitteisen metsänkäsittelyn hakkuutavat:

• Eri-ikäisrakenteisen metsän poimintahakkuu [metsälain ”lakirajat” jäävän puuston tiheydelle + 2 m2/ha]
• Pienalakasvatus [käsittelyala, pienaukkojen koko < 0,3 ha]
• Uudistuskypsän metsän väljennyshakkuu
• Kuusen ja männyn suojuspuuhakkuu
• Ylispuuhakkuu säästöpuustolla

• Poimintahakkuun, suojuspuuhakkuun ja pienalakasvatuksen raja joustava 

 käsittelyt voivat vaihdella rungoittaisesta poimintahakkuusta pienialaisiin 

aukotuksiin/kasvatusasentoihin

 Peitteisen metsänkäsittelyn hakkuutavoille luonteenomaista:

• hakkuumomentti vaihtelee, mutta painottuu kokojakauman suurimpiin puihin

• puuston satunnaisen tilajärjestyksen salliminen ja monijaksoisuuden tuottaminen
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Peitteinen metsätalous



• Poimintahakkuu

• Pienalakasvatus
Kasvatushakkuu, joka tuottaa käsittelyalueelle eri 
kehitysvaiheissa olevia laikkuja ja mahdollistaa 
tasaikäisrakenteisen puuston kehittämisen eri-ikäisrakenteiseksi. 
Taimettumisen varmistamiseksi voidaan tehdä maksimissaan 0,3 
hehtaarin kokoisia avoimia laikkuja (esim. 20–25 % 
käsittelyalasta/ hakkuukerta), joita ei uudisteta aktiivisesti. 

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely Metsähallituksen 
monikäyttömetsissä



• Uudistuskypsän metsän väljennyshakkuu (jatketun kiertoajan kohteet)
• sovelluskohteita esim. maisemametsät, metson soidinalueet ja ekologiset käytävät
• kohdistetaan erityisesti männiköihin, joissa jäävä tuotantopuusto (200–500 runkoa/ha) hyväkuntoista ja siemennyskykyistä

• Suojuspuuhakkuu
• tulee kysymykseen sekä kuusen että männyn tapauksessa kasvatushakkuuluonteisena käsittelytapana
• jäävän puuston tiheydeksi eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen lakirajat 

• Ylispuuhakkuu säästöpuustolla
• sisällytty peitteisen metsänkasvatuksen hakkuutapoihin
• toteutettavissa vasta, kun ylispuustolle alisteinen taimijakso on saavuttanut 1,5 m:n keskipituuden

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely valtion monikäyttömetsissä
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Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely valtion monikäyttömetsissä
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• Perustettu Metsähallitus Metsätalous Oy:n taseessa oleville maille 
• Kunkin havaintoalueen tavoite pinta-ala: 5000 ha
• Yksi havaintoalue per hallinnollinen alue:

• Lappi: Tulppio, Savukoski
• Pohjanmaa-Kainuu: Pirttivaara, Suomussalmi 
• Etelä-Suomi: Maaselkä, Rautavaara

Jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet



Edistämme 
yrittäjyyttä
Vahvistamme maakuntien elinvoimaa, 
monipuolista yrittäjyyttä ja elinkeinoja 
luonnonvarojen kestävässä käytössä.

Ostamme kaikki puunkorjuutyöt ja 
puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän 
osan metsänhoito- ja 
metsänparannustöistään palveluina alan 
yrittäjiltä. Urakointipalvelujen 
hankinnassa noudatetaan julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 

Käytössämme on edistyksellisin 
teknologia ja parhaat käytännöt.

Olemme osa kasvavaa ja tärkeää 
vientialaa.

14.10.2021 16



Tavoitteena Euroopan parhaat 
urakointiolosuhteet

• Tarjouskilpailumme löytyvät parhaiten 
nettisivuiltamme

www.metsa.fi/vastuullinen-
liiketoiminta/Metsatalous/
metsatalouden-urakointi

http://tarjouspalvelu.fi/
metsahallitus
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www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus


