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Metsälain muutoksen taustaa
 Vuoden alusta voimaan tullut metsälain muutos mahdollistaa
metsänomistajien käyttöön aikaisempaa monipuolisemman
valikoiman metsänkäsittelymenetelmiä ja metsien
kasvatusvaihtoehtoja.
 Valinnanvapautta lisättiin metsälakiin, jotta metsänomistajien
monipuolisia tavoitteita voitaisiin aikaisempaa paremmin
sovittaa yhteen.

 Lakimuutosta valmisteltaessa koko metsäala näki metsien
hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi, koska yhä
useammalle metsänomistajalle metsänkasvatuksen aineettomat
arvot ovat entistä tärkeämpiä.
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Metsälain muutoksen taustaa
 Nykyisin monet metsänomistajat haluavat painottaa esimerkiksi
metsien virkistyskäyttöä tai maisemanhoitoa metsien hoidossa
taloudellisten tavoitteiden rinnalla.
 Toisaalta osa metsänomistajista edellyttää metsätaloudelta
aikaisempaa parempaa kannattavuutta.
 Siten metsälain muutoksella vähennettiin sääntelyä, joka saattoi
aikaisemmin rajoittaa metsien perusteltua käyttöä. Samalla
myös yritysmäiselle metsänhoidolle luotiin aikaisempaa
paremmat edellytykset.
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Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen



Metsälaki sallii nyt eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen, jota voidaan
toteuttaa poimintahakkuilla, pienaukkohakkuilla tai yhdistelemällä näitä
menetelmiä. Aikaisemmin nämä menetelmät ovat olleet sallittuja vain
erityiskohteissa.



Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus on hyvä esimerkki menetelmästä, jolla
voidaan yhteen sovittaa metsien käyttöä ja tiettyjen ominaispiirteiden säilymistä
sekä edistää esimerkiksi metsien virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja.



Muita keskeisiä valinnanvapautta lisääviä muutoksia ovat muun muassa
uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteiden poistaminen sekä
uudistamisvelvoitteen poistaminen ojitetuilta kitu- ja joutomaiden soilta. Lisäksi
säädöksissä kasvatushakkuita ei enää pyritä ohjaamaan alaharvennuksiin.



Lakimuutoksessa myös parannettiin luontaisen uudistamisen käytettävyyttä ja
eri puulajien kasvatusmahdollisuuksia.
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Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen
 Metsälain muutos ja sääntelyn vähentäminen tuo myös
aikaisempaa enemmän vastuuta metsänomistajille. Esimerkiksi
eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus ei sovellu kaikkiin metsiin.
 Muutos edellyttää siten viestintää, koulutusta ja
metsänomistajien neuvontaa. Esimerkiksi
metsänhoitosuositukset uudistettiin tukemaan muun muassa
metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista.
 Useat tahot toivat valmistelun aikana esille, että
metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen on edistysaskel
aikaisempaan verrattaessa korostaen kuitenkin, että
tutkimustietoa esimerkiksi eri-ikäisrakenteisesta
metsänkasvatuksesta ei ole vielä riittävästi.
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Metsänkäyttöilmoitukset
• Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden
aikana metsänkäyttöilmoituksia on tehty yht. 100 229
kuviosta vastaten 179 878 ha.
– poimintaluonteisia kasvatushakkuita on ollut 311
kuviolla vastaten 580 ha
– pienaukkohakkuita on ollut 117 kuviolla vastaten
269 ha
• Yhteensä eri-ikäisrakenteista kasvatusta koskevia
metsänkäyttöilmoituksia on ollut 0,4 % saapuneista
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Metsäammattilaisten suhtautuminen
erirakenteiskasvatukseen
•
•
•

•

•
•
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Selvitys tehty seminaarien yhteydessä, joihin osallistuneista noin 1 000
metsäammattilaisesta 78,3 % vastasi
ERK:een pyritään suhtautumaan asiallisen neutraalisti
– Tällä hetkellä kielteinen suhtautuminen myönteistä yleisempää
Ammattilaisten on ymmärrettävä metsänomistajien, metsän ja
metsätalouden paras
Enemmistö on valmis soveltamaan ERK -menetelmää, jos asiakas
tahtoo ja onnistuminen näyttää metsänkasvatusolot huomioon ottaen
mahdolliselta
Toivotaan lisätietoa ja koulutusta ERK -menetelmästä
Ammattilaisten mielestä nykyiset tutkimustulokset eivät anna
myönteistä kuvaa ERK- menetelmästä
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Eri-ikäisrakenteisen metsän
kasvatuksessa huomioitavaa
•

•
•
•

9.5.2014

Metsänkasvatuksen menetelmästä riippumatta tavoitteena on
metsätalouden kestävyys (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen)
Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen menetelmä ei sinällään vielä
takaa monimuotoisuuden edistämistä.
Menetelmän käytössä tavoitteena ei tule olla pelkästään säästön
tavoittelu metsänuudistamisen kustannuksissa.
Tällä hetkellä ei ole yhtä paljon tietoa menetelmän soveltuvuudesta
erilaisille kasvupaikoille ja menetelmän taloudellisista vaikutuksista
kuin tasaikäisenä kasvatetuista metsistä
– Virheitä tulee tapahtumaan, mutta niistä on opittava
– Uusi kasvatusmenetelmä vaatii kohteen kasvuolojen hyvää
tuntemusta, uudenlaista paneutumista työn toteutukseen,
erityisesti korjuuseen ja toteutuksen onnistumisen seurantaan
9

