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Metsälaki muutoksessa 

• Luonnos uudeksi metsälaiksi on lausuntokierroksella, 
maaliskuu 2013 

• Asetusluonnos on myös jaettu toimijoille informatiivisena 
tietona 

• Tavoitteena eduskuntakäsittely ennen kesää 

• Uusi laki voisi astua voimaan 1.1.2014 
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Määrittelyjä, lakiluonnos 

• Lakiluonnoksessa käsittelyalue: 

– Metsikkökuviota tai kartalle rajattua aluetta, jolla 
tehdään hakkuu- tai muita metsänhoitotoimenpiteitä 
pääasiassa koko alueella ja joka ilmoitetaan 14 §:ssä 
tarkoitetussa metsänkäyttöilmoituksessa. 

 

• Uusi käsite. Metsikkökuvioita helpompi yhdistellä tai 
pilkota (toki nytkin mahdollista) 
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Määrittelyjä, asetusluonnos 

• Asetusluonnoksessa turvemaa: 

– Kasvupaikkaa, jossa kivennäismaa on vähintään 30 
senttimetrin syvyydellä 

 

• Geologinen määritelmä. Käytännön metsänhoidossa 
käytämme toinen suometsän määritelmä. Lainvalvoja 
kuitenkin sidottu säädösten määrittelyihin. 

 



Järeys/ikärajat poistuvat uudistamisessa 
• Metsää voi uudistaa silloin kun metsänomistaja katsoo 

sen järkeväksi 

– Uudistusalaa voidaan kasvattaa yhdistämällä viereisiä 
varttuneita kasvatusmetsikköjä 

– Puunhankkijoille houkuttelevampia leimikoita 

– Tukee ”suometsä kerralla kuntoon” ajatusta 
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Uudistamisvelvoite 
• Metsänomistaja on velvollinen saada aikaan uusi metsä 

uudistamishakkuun jälkeen, tai jos metsään syntyy 
puunkorjuun jälkeen 0,3 ha suurempi aukea ala 

• Luonnoksessa taimikko katsotaan syntyneen kun sen 
keskipituus on yli 30 cm, eikä sitä välittömästi uhkaa muu 
kasvillisuus 

• Taimikko pitää syntyä määräajassa (7-20 v) 

 

• Onko 30 cm riittävä rehevillä soilla? 
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Uudistamisvelvoite 
• Perustamistoimenpiteet on saatettava loppuun kolmen 

vuoden kuluessa hakkuun päättymisestä 

• Turvemailla perustamistoimenpiteisiin kuuluu 
vesitalouden järjestely, jos taimikon aikaansaaminen 
muuten vaarantuisi 
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Vähätuottoiset suot 
• Uudistamisvelvoitetta ei ole puuntuotannollisesti 

vähätuottoisella turvemaalla 

• Puunkorjuussa on kuitenkin jätettävä riittävä määrä puita, 
jotta alue pysyy metsänä!  
(FAO:n määrittely 20 siemenkykyistä puuta hehtaarilla) 
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Vähätuottoiset suot 
• Lakiluonnoksessa vähätuottoinen vastaa kitumaan 

määritelmää (alle kuutiometrin hehtaaria kohden) 

• Asetusluonnoksessa tarkennettu: varpu- ja 
jäkäläturvekankaat ja niitä ravinteisuustasoltaan 
heikommat turvemaat 

 

• Voimme ottaa talteen aikaisemman investoinnin 
tuottamaa puuta, ei velvoiteta uuteen 
kannattamattomaan investointiin 

• Miten vähätuottoinen tulee määritellä? 
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Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus 
• Eri-ikäsrakenteiselle metsänkasvatukselle ei tarvittaisi 

enää erillistä perustelua 

• Monet suometsät uudistuvat herkästi ja niissä on usein 
valmiina piirteitä erirakenteisuudesta 

• Ovatko ohutturpeiset suot ja soistuneet kankaat 
otollisimmat kasvupaikat eri-ikäisrakenteiselle 
metsänkasvatukselle? 
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Metsän laatu 
• Tiheys saa olla 10 % alhaisempi kuin vastaavilla 

kangasmailla, mutta ojalinjat ja ajourat lasketaan mukaan 
pinta-alaan 

• Kasvatushakkuussa pitää ensisijaisesti jättää 
hyväkasvuisia ja -laatuisia puita 

• Lakiluonnoksessa esitetään, että puut pitää olla tasaisesti 
jakautuneena 
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Yhteenveto 
• Helpompi muodostaa ja tuoda markkinoille houkuttelevia 

suometsäkokonaisuuksia hakattavaksi ja hoidettavaksi 

• Investointeja uuteen metsään ei edellytetä, jos 
puunkasvatus olisi selkeästi kannattamatonta 

• Karuimmat turvemaat annetaan ennallistua 
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Kiitos! 

Johnny Sved 

Johnny.sved@tapio.fi 

www.tapio.fi   

PEFC/02-44-12 

http://www.tapio.fi/

