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Työlajien kuvaukset 

 

Asiakirja kuuluu kiinteäksi osaksi Metsäpalveluiden toimittamisen sopimusehtoja. Työlajien kuvaukset 

pohjautuvat Metsänhoidon suosituksiin. 

Tässä asiakirjassa kuvataan pääpiirteittäin metsätalouden toimenpiteitä asiakkaan päätöksenteon tueksi. 

Kuvauksissa on esitetty vain oleellisimmat pääpiirteet, eikä lista ole tyhjentävä. Kuvausten tarkoituksena on 

auttaa metsätalouteen tutustumatonta tahoa ymmärtämään tehtäviä toimenpiteitä. 

Tarkemmat yksityiskohdat sekä tuotekuvaukset saat Sinua palvelevalta metsäpalveluyrittäjältä. 

Joihinkin tietoihin on merkitty lähteitä, mutta valtaosin tiedot perustuvat alalla vallitsevaan käytäntöön. 

Kirjoittaja alan ammattilaisena kuvaa käytännön toimenpiteitä. 
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Puuston kehitysluokat 

 

Kehitysluokka kuvaa puuston metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta tietyllä hetkellä 

monimuotoisuudesta tai muista arvoista riippumatta. Kehitysluokka määräytyy puuston iän, rakenteen ja 

aiemman metsänkäsittelyn perusteella. Säästöpuita ei oteta huomioon määritettäessä kehitysluokkien 

perustana olevia puustotunnuksia. 

A0 – aukea: Puuttomat tai avohakkuun jälkeen lähes puuttomat uudistusalat, joissa voi olla verhopuustoa, 

kehityskelvotonta pienpuustoa ja/tai säästöpuita. Aukealla voi esiintyä myös muutaman aarin luontaisia 

kasvatuskelpoisia taimituppaita. Verho- tai pienpuustoa on korkeintaan 5 m2/ha. 

S0 – siemenpuumetsikkö: Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitellyt 

metsiköt, joissa siemenpuuston pääpuulajeina ovat mänty tai koivu. Taimiaines ei vielä täytä metsälain 

uudistamisvelvoitetta. Siemenpuiden runkoluku on männyllä yleensä 50–100 kpl/ha ja koivulla 10–20 

kpl/ha. 

T1 – pieni taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on 1,3 metriä tai alle. 

T2 – varttunut taimikko: Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on yli 1,3 metriä. Varttuneen 

taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudella on alle 8 cm tai valtapituus on männyllä ja kuusella alle 7 metriä 

ja koivulla alle 9 metriä. Puuston rinnankorkeusikä on Etelässä enintään 50 vuotta ja Pohjois-Suomessa 120 

v. 

Y1 – ylispuustoinen taimikko: Kaksijaksoinen metsikkö, jossa on kasvatuskelpoinen metsälain 

uudistamisvelvoitteen täyttävä taimikko sekä siemen-, suojus- tai verhopuustoa, ja jonka seuraava 

metsänhoitotoimi on ylispuiden poisto. Taimikon keskiläpimitta on alle 8 cm tai valtapituus männyllä ja 

kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä. Ylis- tai verhopuuston keskipituus on yleensä vähintään kaksi 

kertaa taimikon pituus. 

02 – nuori kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 8–16 cm. 

Havupuuvaltaisissa metsiköissä valtapituus on yli 7 metriä ja koivikossa yli 9 metriä. Rinnankorkeusikä on 

vähintään 11 vuotta, enintään 120 vuotta Etelä- Suomessa sekä 200 vuotta Pohjois-Suomessa. 

03 – varttunut kasvatusmetsikkö: Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudella on yli 16 cm, mutta jota 

ei vielä luokitella uudistuskypsäksi. Metsiköillä, joilla esimerkiksi puulajin tai kasvupaikan karuuden vuoksi 

puusto ei voi kehittyä koskaan tukkipuukokoon, kehitysluokka määritetään iän perusteella. Puuston 

rinnankorkeusikä on vähintään 25 vuotta. 
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04 – uudistuskypsä metsikkö: Metsikkö on uudistuskypsä, kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen 

uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta. Uudistuskypsyyttä voidaan arvioida esimerkiksi 

metsänhoidon suositusten taulukoiden (uudistamiskeskiläpimitat ja -keski-iät, taulukot 6–8) avulla. 

05 – suojuspuumetsikkö: Kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitelty metsikkö, jossa 

jo olemassa olevaa sekä taimettumisen kautta syntyvää taimiainesta suojataan suojuspuustolla. Myös 

lehtipuuverhopuusto kuuluu suojuspuumetsiköihin. Taimiaines ei vielä täytä uudistamisvelvoitetta. 

Suojuspuut voivat olla kuusen lisäksi mäntyä tai koivua. Suojuspuuston runkoluku on yleensä 100–300 

kpl/ha. 

ER – eri-ikäisrakenteinen metsä: Metsikkö, joka on eri-ikäisrakenteinen tai jota ollaan 

metsänhoitotoimenpiteillä kehittämässä eri-ikäisrakenteiseksi. Puusto on eri-ikäisrakenteinen, jos latvusto 

ei jakaannu selviin jaksoihin, vaan muodostuu eri jaksojen eri-ikäisistä ja erikokoisista puista. 

Tällä osiossa esitetyt kehitysluokat ovat suora lainaus Metsänhoidon suosituksista (Äijälä ym. 2014. 157)  
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Tiedot metsäomaisuudesta ja tietojen hallinta 

 

Metsäsuunnitelma 

 

Metsäsuunnitelmalla tarkoitetaan metsänomistajan yhden tai useamman metsäkiinteistön metsien 

puuvaroja ja tilaa, luontoarvoja sekä hoitoa ja käyttöä koskevaa ajantasaista suunnitelmaa. 

Metsäsuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät saa olla suunnitelman laatimisajankohtana voimassa 

olevien metsien hoitoa ja käyttöä koskevien säännösten vastaisia. (Metsälaki 4a§) 

Metsäsuunnitelma on asiakkaan tarpeisiin räätälöity metsätalouden ohjekirja. Metsäsuunnittelussa 

lähdetään asiakkaan tarpeista ja määritetään millaisia toiveita ja tavoitteita asiakkaalla on. 

Metsäsuunnittelija suunnittelee asiakkaan lähtökohdista parhaan mahdollisen ratkaisun, ja 

metsäsuunnittelijalta voi pyytää useita erilaisia vaihtoehtoja. Metsäsuunnitelma sisältää mm. kattavasti 

kuvattuna metsän nykytilan sekä kehitysennusteet tulevaisuudelle käyttäen haluttuja toimenpiteitä. 

Suunnittelussa lähtökohtana voivat olla esimerkiksi maksimaalinen sijoitetun pääoman tuotto, 

luontoarvojen parantaminen, tasainen kassavirta tai esimerkiksi muun liiketoiminnan yhteensovittaminen 

metsätalouden kanssa.  

Sijoitetun pääoman tuotossa raha ei useinkaan ole välittömästi realisoitavissa, vaan on ennemminkin 

verrannollinen pörssikurssien kehitykseen. Metsänhoitotöiden ajantasainen hoitaminen on tässä 

ensiarvoisen tärkeää. 

Tasaisella kassavirralla tarkoitetaan tasaisesti tietyin väliajoin saatavaa realisoitua rahaa metsästä. Vaikka 

tuloja tulisikin tasaisesti, se ei vielä tarkoita, että metsätalous olisi kannattavaa vertailtaessa pääoman 

kehitystä. 

Metsäsuunnitelma usein sisältääkin yhdistelmää useista eri tavoitteista, siksi asiakkaan tavoitteiden 

tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Ammattitaitoinen metsäpalveluyrittäjä pystyy löytämään erilaisia 

ratkaisuja asiakkaan ja metsän lähtötilanteen huomioiden. 

Metsäsuunnitelmaan käytettäviä aineistoja on olemassa eri tasoisia ja laatuisia. Metsäsuunnitelman 

teettämisen kannalta laadullisesti paras vaihtoehto on maastossa tehtävä metsäsuunnitelma. 

Metsävaratieto on nykyisin avoimesti saatavilla, mutta sen luotettavuus vaihtelee merkittävästi. 

Ajantasaisen metsäsuunnitelman tietoja voidaan myös hyödyntää maastokäynnin sijasta, mutta tällöin on 

arvioitava edellisen arvioitsijan luotettavuus, sekä kuinka kauan edellisestä inventoinnista on kulunut. 

Metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös tuoreen tila-arvion pohjalta, joskaan sekään ei vastaa laadultaan 
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metsässä tehtyä suunnittelua. Varsinainen suunnittelutyö tehdään toimistotyönä metsävara-aineistoon 

perustuen. 

Metsäsuunnittelun tarkkuus vaihtelee 5-20% välillä, johtuen metsien rakenteesta ja metsien arvioinnin 

haastavuudesta. Pääosin voidaan kuitenkin todeta metsäsuunnitelmien olevan tarkkoja, etenkin 

tasaikäisrakenteisessa metsässä. 

 

Metsätiedon ylläpito 

 

Metsätiedon ylläpidolla tarkoitetaan asiakkaan metsään liittyvien tietojen ylläpitämistä ajan tasalla 

metsässä sovitulla aikataululla. Metsätiedon ylläpito perustuu joko valvonnan yhteydessä kerättyihin 

tietoihin toimenpiteiden jälkeen, tai esimerkiksi keväisin ja syksyisin tarkastuskäynnillä mitattuihin tietoihin. 

 

Tila-arvio 

 

Tila-arvio on arvio kiinteistön arvosta. Tila-arvio sisältää olennaisilta osin puuston arvon sekä maapohjan 

arvon. 

Arviointimenetelmiä on useita erilaisia. Yleisimmät ovat summa-arvo -menetelmä, tuottoarvomenetelmä ja 

kauppa-arvomenetelmä. 

Summa-arvomenetelmässä arvioidaan maapohjan arvo taulukoidun tiedon perusteella sekä puuston arvo ja 

laskennallinen odotusarvo. Summa-arvo -menetelmä perustuu tuottoarvomenetelmästä johdettuihin 

taulukoihin kiinteällä korkoprosentilla. Summa-arvo -menetelmän käyttö perustuu laskentatehon 

puuttumisesta johtuneeseen yksinkertaistamisen tarpeeseen. 

Tuottoarvomenetelmällä kuvataan metsän maksimaalista tuottoarvoa valitulla korolla sekä vallitsevilla 

puuston tiedoilla (Pukkala, T. Metsikön tuottoarvon ennustemallit. 2005). Menetelmä perustuu 

todennäköisesti saataviin tuottoihin tulevaisuudessa. Menetelmä on tarkempi, kuin yleistetty summa-

arvomenetelmä. 

Kauppa-arvomenetelmässä verrataan arvioitavaa kohdetta vastaaviin vertailukelpoisiin kohteisiin ja niistä 

maksettuihin kauppahintoihin.  
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Metsänhoito ja metsän kasvatus 

 

Metsän uudistaminen 

 

Metsä tulee uudistaa, kun puusto on poistettu hakkuulla tai esimerkiksi myrskytuhon seurauksena. 

Uudistamiseen on useita erilaisia vaihtoehtoja, joista tulee valita paikkaan sopivin. Kaikki menetelmät eivät 

sovi kaikkialle, ja esimerkiksi laho puusto pois sulkee joitakin uudistamisvaihtoehtoja. 

Uudistamisessa maanpintaa voidaan muokata siementen tai taimien menestymisen edistämiseksi 

kilpailevaa kasvillisuutta vastaan. Muokattuun maahan voidaan kylvää siementä tai istuttaa taimia. Myös 

luontainen uudistaminen voi olla vaihtoehto soveltuvilla kohteilla. 

Uudistamisessa on tärkeää huolehtia maan kasvukyvyn säilymisestä sekä hyvien kasvuolosuhteiden 

turvaamisesta uudelle puusukupolvelle. Kun uudet taimet on saatu kasvamaan, on tärkeää huolehtia niiden 

menestymisestä kilpailussa muun kasvillisuuden kanssa (mm. heinät), sekä erilaisia luonnontuhoja, 

vaikkapa myyriä, vastaan. 

 

Raivaussahatyöt 

 

Varhaisperkaus tehdään T1-kehitysluokan havupuuvaltaiseen taimikkoon, jossa poistetaan kasvua 

haittaavia lehtipuita havupuiden välistä. Varhaisperkaus voidaan tehdä raivaussahatyönä tai koneellisella 

kitkennällä. Poistetut puut jätetään lannoitteeksi peratulle alalle. 

Taimikonharvennus tehdään T2 kehitysluokan taimikkoon, jossa jätetään jäljelle kasvatettavat puut. 

Taimikonharvennusta seuraava toimenpide on koneellinen puunkorjuu. 

Nuoren metsän kunnostuksella tarkoitetaan hoitamattoman taimikon kunnostusta sahatyönä, jolla 

tähdätään hoitamattoman taimikon jatkokehityksen turvaamiseen. Kehitysluokka on 02. 

Hakkuun ennakkoraivauksella poistetaan koneellista hakkuuta haittaava puusto hakkuun tuotoksen 

parantamiseksi. Näkemäraivauksella tehdään lisää näkyvyyttä myös poistettavan puuston väliltä. 

Energiapuun korjuussa pienpuuta korjataan energiaksi nuoren metsän kunnostuksen yhteydessä. 
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Energiapuun korjuu 

 

Energiapuuta korjataan pääasiassa harvennuskohteilta (nuoren metsän kunnostus) kokopuuna tai 

karsittuna rankana, eli runkona, josta on oksat poistettu. Uudistusaloilta energiapuuta korjataan 

hakkuutähteinä eli oksina sekä kantoja nostamalla.  

Energiapuusta voidaan saada metsänomistajalle lisätuloja tai kannattamattomia kohteita 

kannattavammaksi. Energiapuun korjuu on pääasiassa koneellista, ja energiapuun korjuu on aina 

metsänhoidon sivutuote, ei pääasia. Esimerkiksi nuoren metsän kunnostuksessa saadaan energiapuuta 

nuoren metsän kasvukuntoon saattamisen sivutuotteena. 

 

Kunnostusojitus 

 

Kunnostusojitus on jo ojitettujen turvemaiden vesitalouden hoitoa ja sen tarkoituksena on ylläpitää 

ojituksella saavutettu puuston kasvunlisäys. Kunnostusojituksessa perataan tukkeutuneita ojia ja 

tarvittaessa tehdään täydennysojia. Ojilla lasketaan vedenpinnan tasoa 30-50 cm päähän maanpinnasta, 

jotta puiden juurilla on happirikasta pintamaata (Äijälä ym. 2014. 174). 

Kunnostusojitus on suometsien metsänhoidon toimenpide ja yleensä se on kannattava toimenpide vain 

harvennushakkuiden yhteydessä (Huuskonen, Hynynen ja Valkonen 2014, 129). Kannattavuuden arviointi 

tarvitsee kuitenkin asiantuntijan arviointia, sillä kannattavilla kohteilla taloudellista tulosta on kohennettu 

4-14% (Huuskonen ym. 2014. 130). Vesistökuormitukseen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota ja arvioida 

tarkkaan kunnostusojitukseen soveltuvat kohteet ja tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet (Silver, T. 2017. 

17-18). 

Kunnostusojituksen arvioinnissa arvioidaan edellä mainittuja puuntuotosta ja vesitaloutta, mutta myös 

ravinnetalouden arvioiminen on tärkeää. Ravinnetalouden määrittäminen on oleellista ravinnehäiriöiden 

takia ja niitä voidaan hoitaa terveyslannoituksilla. Mikäli ravinteet ovat tasapainossa, voidaan kohteita 

lannoittaa esimerkiksi tuhkalannoituksella (Hynynen ym. 2014. 128.). Vesiensuojelun takia ravinnetalouden 

arviointi on tärkeää, kun ojituksella laitetaan vesi- ja maamassat liikkeelle. Liikkuvat maa- ja vesimassat 

kuljettavat ravinteita ja kiintoainesta mukanaan. 
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Puukauppa 

 

Leimikon suunnittelu ja valmistelu 

 

Leimikon suunnittelu on hakkuun toimenpide. Hakkuualuetta kutsutaan leimikoksi. Leimikon suunnittelulla 

tarkoitetaan metsänomistajan tarpeiden kartoitusta, esimerkiksi millaista rahamäärää olisi tarvetta saada 

tai halutaanko edistää jonkin alueen luonto- tai virkistysarvoja ja hakkuutarpeiden kartoitusta 

metsänomistajan tavoitteet sekä metsänhoidollinen tila huomioiden. Näiden tietojen pohjalta tutustutaan 

metsän vallitsevaan tilaan ja laaditaan leimikkoesitys hakattavasta puustosta. 

Leimikon valmistelulla tarkoitetaan hakkuun valmistelua. Leimikkoon voidaan ottaa joko yksi tai useampi 

metsikkökuvio. Kuviolla tarkoitetaan puustoltaan tai käsittelyltään samanaikaista tai samankaltaista 

käsittelyaluetta. Leimikkoon on tarkoituksenmukaista kerätä riittävän suuri kokonaisuus, jotta puukaupasta 

tulee kannattava ja esimerkiksi koneiden siirtokustannukset pystytään minimoimaan. Hyvin suunniteltu 

leimikko on helpompi lähteä myymään eteenpäin, sillä siinä säästetään puun ostajalta iso työ ja 

puukaupasta tulee ostajalle helpompaa. 

Leimikon suunnittelussa tarvitaan vahvaa metsätaloudellista osaamista, mutta myös hyvää tuntemusta 

lainsäädännöstä ja vaikuttavista biologisista tekijöistä. 

Erityishakkuut 

 

Erityishakkuita käytetään, jos kohteella on esimerkiksi sellaisia monimuotoisuus-, virkistys- tai maisema-

arvoja, jotka edellyttävät kohteen metsäpeitteisyyden säilyttämistä hakkuissa. Erityishakkuisiin kuuluvat 

väljennyshakkuut, säästöpuuhakkuut, erirakenteistavat hakkuutavat sekä pienaukkohakkuut. 

(Metsähallitus. 2018.) 

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut uusi metsälaki laajentaa erityishakkuiden käyttömahdollisuuksia. 

Väljennyshakkuu - Väljennyshakkuu tarkoittaa uudistuskypsän metsän harventamista. Väljennyksellä 

voidaan ylläpitää metsän peitteisyyttä ja samalla edistää uuden taimikon syntymistä. Kun taimettuminen on 

saatu aikaan, voidaan taimikkoa kasvattaa tarvittaessa jonkin aikaa ylispuuston alla, jolloin vältytään 

avoimelta uudistusvaiheelta. (Metsähallitus. 2018.) 
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Säästöpuuhakkuu - Säästöpuuhakkuu on uudistushakkuu, jossa jätetään selvästi tavanomaista enemmän 

säästöpuuta. Sitä voidaan käyttää maisemakohteilla tai kohteilla, joilla tavoitteena on saada pitkällä 

aikavälillä lisättyä lahopuumäärää. (Metsähallitus. 2018.) 

Erirakenteistava hakkuut - Erirakenteistavat hakkuutavat synnyttävät ja ylläpitävät erirakenteista 

metsänkuvaa ja samalla metsän peitteellisyyttä. Erirakenteisen metsän hakkuussa metsää kasvatetaan 

puuryhmiä käsittelemällä ja poimintahakkuissa kyse on lähinnä yksittäisten puiden poistamisesta. 

Molemmissa hakkuutavoissa puuston poisto on pienipiirteistä ja metsää uudistetaan ja kasvatetaan 

samanaikaisesti. Siten kohteella kasvaa jatkuvasti monen ikäistä ja kokoista puustoa. (Metsähallitus. 2018.) 

Pienalakasvatus - Pienalakasvatuksessa kohde uudistetaan vaiheittain ja maisemakuva säilyttäen pienin, 

kooltaan ja muodoltaan vaihtelevin aukoin. Yleensä pienalakasvatuksessa käsitellään kerralla 20–25 % 

käsiteltävän alueen pinta-alasta. Pienaukot ovat Etelä-Suomessa kooltaan alle 0,5 hehtaaria, 

pohjoisempana pienaukon ylärajana on yksi hehtaari. (Metsähallitus. 2018.) 

Edellä mainittujen lisäksi alan termistössä erityishakkuista käytetään termiä erikoishakkuu, ja näillä 

tarkoitetaan muun muassa seuraavia hakkuita; kiinteiden muinaisjäännösten huomioimista hakkuilla, 

maankäytön muutokseen johtavia hakkuita (esim. metsä pelloksi tai rakennuspaikaksi). Yhtä yhteneväistä 

ohjetta asiasta ei ole ja termejä käytetään harhaanjohtavasti ristiin. Erityishakkuista puhuttaessa on 

perusteltua selventää aina, mitä ollaan tavoittelemassa. 

 

Kilpailutus ja tarjouspyynnöt 

 

Kilpailutuksella tarkoitetaan, yleensä valmiiksi tehdyn, leimikon kilpailuttamista eri toteutusvaihtoehtojen 

välillä sekä eri puun ostajien välillä. Leimikko voidaan tehdä joko  

- hankintakauppana, jolloin toimija, tai Tilaaja tekee sopimuksen puun myynnistä ja järjestää puun 

korjuun itse tai 

- pystykauppana, jossa myydään hakkuuoikeus tietylle ajalle tietylle alueelle. 

Hankintakaupassa Tilaajalla on suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä metsässä tehdään, mutta 

kohteiden saamisessa kannattavaksi tulee olla tarkkana. Pystykaupassa Tilaaja luovuttaa oikeuden tietylle 

aikavälille tietylle ajalle hakata metsää jonkin perusteen perusteella. 

Kilpailutuksessa Toimittaja lähettää tarjouspyynnöt halutuille markkinatoimijoille halutuista toimenpiteistä, 

ja vertaa saatuja tarjouksia ja niiden yksityiskohtia. Vertailun perusteella Toimittaja tekee ehdotuksen 
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kauppakumppanista. Mikäli Tilaaja ja Toimittaja näin sopivat, voi Toimittaja tehdä myös kaupan valitun 

markkinatoimijan kanssa. 
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Metsäkiinteistön infrastruktuuri 

 

Metsäkiinteistön infrastruktuurin tärkeä osa on metsätie, joka mahdollistaa puukuljetukset 

metsätaloudessa ja sitä kautta lisää puun markkinakelpoisuutta. Hyväkuntoinen metsätie parantaa myös 

metsänhoitotöiden tekemistä, kun kohteet ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Metsätien rakentaminen 

Metsätien rakentaminen on nimensä mukaisesti tien rakentamista metsään. Tien rakennusta varten 

poistetaan puusto tulevalta tieuralta sekä kaivetaan ojat tulevan tien ympärille. Tulevasta tiestä poistetaan 

kannot ja tien runko muotoillaan sekä täytetään tarvittaessa sopivilla maalajikkeilla. 

Metsätien rakentamiseen ja perusparantamiseen on nykyisellään saatavilla valtiolta KEMERA-tukea. 

Metsätien perusparannus 

Metsätien perusparannuksessa poistetaan mahdollista tien runkoa ja käyttöä haittaavaa kasvustoa ja 

puustoa sekä huolehditaan tien rungon kantavuudesta ja kuivatuksesta. Metsätietä levennetään 

tarvittaessa ja metsätielle lisätään tarvittaessa myös maa-ainesta sekä korjataan viat tien rungossa. 
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