Polku METSÄÄN Puukauppa tutuksi
Verkkokurssin sanasto

Päivitetty 29.6.20

Polku METSÄÄN - Puukauppa tutuksi -verkkokurssin sanasto
Termi
02 Nuoret kasvatusmetsiköt
03 Varttuneet kasvatusmetsiköt

04 Uudistuskypsät metsiköt

05 Suojuspuumetsiköt

A0 Aukea

Ajokone
Ajoura

Alaharvennus

Arvokasvu

digiroad.fi

Energiapuu

Ennakkoraivaus

Ensiharvennus

Eri-ikäisrakenteinen
FSC

Selite
Taimikkovaiheen jälkeinen metsän kehitysvaihe, jolloin puusto on valtaosin kuitupuuta.
Varttuneita kasvatusmetsiä ovat metsiköt, joissa puuston pohjapinta-alalla painotettu
keskiläpimitta rinnankorkeudella on yli 16 cm ja puuston rinnankorkeusikä on vähintään
25 vuotta.
Uudistuskypsä metsikkö on kehitysvaihe, jossa metsikön uudistamista pidetään
kannattavampana kuin sen kasvattamista. Aiemmin metsiköillä oli puulajikohtaiset
uudistuskypsyysrajat, jotka määriteltiin metsälaissa (pääasiassa iän ja läpimitan
mukaan), mutta rajat poistettiin uudistuneessa metsälaissa vuonna 2014.
Suojuspuu on lähinnä kuusen luontaisen uudistamisen vuoksi metsikköön jätetty puu,
joka toimii sekä siemenpuuna että uuden taimiaineksen suojaajana.
Suojuspuumetsikössä ovat suojuspuut uuden taimiaineksen suojana pystyssä.
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.
Kone, jolla tuodaan hakatut puut metsästä varastopaikalle. Ajokoneessa on kuormatila
ja nostokoura eli kuormain, jolla puut poimitaan metsästä kärryyn.
Ajoura on metsäkonetta ja ajokonetta varten metsään muodostuva ura, jolta on puut
hakattu pois kulkemisen mahdollistamiseksi. Leveyttä ajouralla on 4 - 4,5 metriä.
Ajourat suunnitellaan niin, että metsäkone pystyy hakkaamaan ajourien välisen alueen
puoliksi toiselta ajouralta ja puoliksi toiselta uralta eikä hakkaamattomia alueita jää
väliin. Ajourille metsäkoneenkuljettaja voi ajaa havuja tai oksia maapohjan suojaksi ja
kantavuuden lisäämiseksi niin, etteivät koneet jätä niin pahoja jälkiä metsään.
Alaharvennus on kasvatushakkuu, jossa poistetaan pääasiassa alempien
latvuskerrosten puita. Kasvamaan jätetään tasaisesti terveitä ja parhaiten kasvavia
isoimpia puita sekä parhaita alempien kerrosten puita.
Puustossa tapahtuu arvokasvua tilavuuden (pituuden ja läpimitan) lisääntyessä ja
puusta saatavien puutavaralajien muuttuessa arvokkaammiksi.
Arvokasvuksi kutsutaan puuston arvon muutosta tietyn kasvatusjakson aikana. Siihen
vaikuttavat puuston määrän lisäys ja puun yksikköhinnan muutos. Yksittäisen puun
arvo nousee voimakkaasti sen kasvaessa kuitupuusta tukkipuukokoiseksi, koska
tukkipuun arvo on kuitupuuhun verrattuna huomattava. Puuston arvokasvun
arvioinnissa on siis tärkeää ottaa kasvun rinnalla huomioon siirtymät puutavaralajien
välillä.
Väylän (entinen Liikennevirasto) avoin ja ilmainen, kansallinen tietojärjestelmä, johon
on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät
ominaisuustiedot. Digiroad tarjoaa kattavan, yhtenäisen, digitaalisessa muodossa
olevan liikenneverkon kuvauksen. Väylän lisäksi maanmittauslaitokset ja kunnat
ylläpitävät teiden tietoja digiroad-järjestelmässä. Myös yksityistiekunnat ilmoittavat
sinne yksityisteitänsä koskevat tiedot.
Polttoon tai muuhun energiakäyttöön tarkoitettua ainespuuksi (tukki tai kuitupuu)
kelpaamatonta puuta tai puuainesta muodosta tai lajista riippumatta. Energiapuuksi
luetaan metsäenergia (harvennuspuu sekä avohakkuualojen oksat, latvat ja kannot,
jotka toimitetaan lämmön ja sähkön tuotantoon), puunjalostusteollisuuden sivutuotteet
ja tähteet sekä käytöstä poistettu kierrätyspuu.
Ennakkoraivaus on nuoressa metsässä ennen koneellista harvennushakkuuta tehtävä
vesakon ja pieniläpimittaisen puun raivaus, jonka tavoitteena on parantaa hakkuutyön
jälkeä ja tuottavuutta. Ennakkoraivauksella parannetaan metsäkoneenkuljettajan
näkyvyyttä metsässä ja ehkäistään jäävän puuston korjuuvaurioita.
Ensimmäinen harvennus, josta saadaan jo myyntikelpoista puuta, lähinnä
energiapuuta, mutta myös kuitupuuta. Ensiharvennuksessa tavoitteena on poistaa
huonokuntoisia puita ja jättää hyvälaatuiset kasvamaan.
Eri-ikäisrakenteisessa metsässä kasvaa monia puiden koko- ja ikäluokkia. Metsää
kasvatetaan ja uudistetaan samanaikaisesti.
FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on
kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut
sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. Suomen metsistä vajaa
10% on FSC sertifioituja. Lisäinfoa: https://fi.fsc.org/fi-fi
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Termi
FSC Mix

Hakkuutiheys eli
harvennustiheys

hankintahakkuu

Harvennus

Harvennusmalli

HCV

Heinäys

Hoitotoimenpide

Jatkuva kasvatus

Kantokäsittely

Kasvupaikka

Katkonta eli apteeraus

Selite
Kun saatavilla ei ole markkinatarpeeseen riittävästi FSC-sertifioitua puuta, on otettu
käyttöön FSC Mix sertifiointi. FSC-sertifioituun puuhun voidaan sekoittaa kontrolloitua
puuta. Kontrolloitu puu on oltava hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloidun puun
järjestelmä määrittelee nämä hyväksyttävät lähteet eli minimivaatimukset raakaaineelle.
Hakkuu- eli harvennustiheys määritellään metsänhoitosuositusten harvennusmallien
mukaisesti eri puulajeille ja eri kokoisille puille. Harvennusmalleissa on suositellut
minimi- ja maksimitiheydet harvennushakkuita varten. Se, mihin harvennustiheyteen
harvennushakkuissa päädytään, riippuu metsänomistajan toiveista, metsän puiden
nykylaadusta ja alueen riskitekijöistä (millaista metsää ympärillä on, onko alue
myrskytuhoriskialuetta, onko riski korkea lumituhoille tai hirvituhoille).
Puukauppamuoto, jossa myyjä vastaa puunkorjuusta. Puut luovutetaan ostajalle
tienvarsivarastolla sovittuna ajankohtana ja sovitun laatuisena. Ostaja maksaa
hankintahinnan eli tienvarsihinnan, joka sisältää kantohinnan lisäksi korvauksen
puunkorjuun suorittamisesta.
Metsän kasvatusvaiheessa tehtävä hakkuu, jossa poistetaan kasvamaan jätettävien
parempien puiden ympäriltä heikompilaatuisia ja kasvua häiritseviä puita.
Harvennushakkuita tehdään yleensä 2 - 3 kertaa ennen päätehakkuuta.
Harvennushakkuut nopeuttavat kasvamaan jätettävien puiden järeytymistä ja
lyhentävät metsikön kiertoaikaa.
Harvennusmallit osoittavat puuston kehitysvaiheen (valtapituus,metriä)ja tiheyden
(pohjapinta-ala, m²/ha) perusteella metsikön harvennustarpeen ja hakkuussa
jätettävän, kasvatettavan puuston määrän. Harvennusmallit antavat eri puulajeille ja
kasvupaikoille suositusmallin puuston kasvattamiseksi. Harvennusmallit ovat ohjeellisia
malleja, joilla on tutkitusti saatu hyvää kasvua metsässä aikaan. Mallien käyttöön
harvennushakkuilla vaikuttaa metsän nykytila ja pidemmän tähtäimen
kasvatussuunnitelma.
High conservation value eli korkean suojeluarvon kohde. Kansallisessa riskinarviossa
on määritelty minkälaiset alueet voivat täyttää HCV-alueen määritelmän. Varsinainen
määrittely tulee tehdä kohdekohtaisesti ja tarkistetaan aina maastokäynnillä, onko
kohde suojeltava vai ei.
Taimien kasvua haittaavan heinä- ja ruohokasvuston poistamista taimien ympäriltä.
Heinäys voidaan tehdä polkemalla heinäkasvusto taimen ympäriltä matalaksi.
Heinäyksessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi haarakeppiä, jääkiekkomailaa tai
raivausveistä.
Hoitotoimenpiteillä tarkoitetaan erilaisia metsän kasvun parantamiseen liittyviä toimia.
Niitä voivat olla esimerkiksi taimikonhoito, harvennus, pystykarsinta, metsän lannoitus
ja ojitus.
Jatkuvalla kasvatuksella tarkoitetaan metsän kasvatusta, jossa puustoa ei koskaan
hakata kokonaan alueelta eli ei tehdä päätehakkuuta. Jatkuvassa kasvatuksessa
metsä säilyy koko ajan peitteisenä ja ajan kuluessa kehittyy rakenteeltaan eri-ikäiseksi.
Jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ovat poiminta- ja pienaukkohakkuut.
Hakkuun yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen havupuiden kannot käsitellään
harmaaorvakka-sientä tai ureaa sisältävällä torjunta-aineella Suomessa yleisten
kuusen- tai männynjuurikääpäsienen leviämisen ehkäisemiseksi. Eteläisessä ja
keskisessä Suomessa on tehtävä kantokäsittely juurikäävän torjumiseksi toukokuun
lopun ja marraskuun alun välisenä aikana harvennus- ja päätehakkuissa.
Kasvupaikka kuvaa maaperän viljavuutta ja puuntuotantokykyä. Kasvupaikka voi olla
kangasmaastoa tai suota. Ja kummassakin on vielä useampi tyypitys rehevyyden tai
karuuden perusteella. Kangasmaiden kasvupaikkatyypit ovat karuimmasta
rehevimpään karukkokangas, kuiva kangas, kuivahko kangas, tuore kangas,
lehtomainen kangas ja lehto. Etelä-Suomessa esimerkiksi tuore kangas on yleisin
metsämaaston kasvupaikkatyyppi.
Puun katkaisukohtien määrittäminen. Puunostajilla on erilaisia mittavaatimuksia omien
käyttötarkoitustensa vuoksi puille. Riippuu ostajan tarpeista, millaiset ohjeet
metsäkoneenkuljettaja puun katkaisuun saa. Katkonnalla on merkitys siihen, kuinka iso
osa puusta päätyy tukiksi, josta maksetaan isompaa kuutiohintaa ja kuinka iso osa
halvemmaksi kuitupuuksi.
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Termi
Kehitysluokka

KEMERA

Keskiläpimitta
Keskipituus
Keskitilavuus

Korjuukelpoisuus

Korjuuvaurio

Kuitupuu

Kuutio eli motti
kuutio.fi

Kuvio

käteiskauppa

Laani eli varastopaikka

Laikutus

Laserkeilaus / kaukokartoitus

Leimikko eli
puunmyyntisuunnitelma
Lumppi

Selite
Kehitysluokilla metsät ryhmitellään aukeisiin, taimikoihin, kasvatusmetsiin sekä
uudistettaviin ja luontaisesti uudistumassa oleviin metsiin. Kehitysluokkia on kaikkiaan
yhdeksän. Jokaiseen kehitysluokkaan liittyy laatuarvio puuston
kasvatuskelpoisuudesta.
Kestävän Metsätalouden Rahoituslaki, jonka mukaisesti valtio tukee yksityisen
metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat
yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kemera-tukea voi saada erilaisiin
työlajeihin, joista löytyy lisätietoa Metsäkeskuksen sivuilta: https://www.metsakeskus.
fi/kemera-tuet
Keskiläpimitta on metsikkökuvion keskimääräinen puuston läpimitta eli halkaisija.
Keskiläpimitta vaikuttaa puuston kehitysluokkaan.
Keskipituus on metsikkökuvion puiden keskimääräinen pituus ja luokittelee
metsikkökuvion kehitysluokkaa.
Keskitilavuus on yksi metsäsuunnitelman tunnusluvuista, joka kertoo puuston määrästä
kuviolla per hehtaari. Keskitilavuus yhdessä runkoluvun ja muiden puuston
mittatietojen kanssa kertoo hakkuumahdollisuuksista.
Korjuukelpoisuus määrittää sen, milloin ja millaisissa olosuhteissa metsään voidaan
mennä hakkuita tekemään. Korjuukelpoisuuteen vaikuttaa maaperän kantavuus ja
tyyppi, metsän sijainti, tiestö, jota pitkin sinne metsäkoneet kuljetetaan sekä puut
haetaan pois. Kovapohjainen maasto, jota eivät vesisateet pehmennä hyvien
tieyhteyksien päässä luokitellaan kesäkohteeksi tai "aina" kohteeksi. Maasto, jonne
pääsee vain maan ollessa jäässä ja lumen suojatessa maastoa, on
talvikorjuukelpoinen.
Korjuuvaurioita voi syntyä, jos kaadettavat puut, metsäkone tai ajokone kolhivat
pystyyn jätettäviä puita tai niiden juuristoa. Korjuuvauriot aiheuttavat pysyvät vian
puuhun, jonka takia saattaa olla, ettei puusta koskaan saada laadukasta tukkia.
Läpimitaltaan / halkaisijaltaan pienikokoinen puutavara, jota käytetään
metsäteollisuudessa selluloosan ja paperin raaka-aineena. Kuitupuuksi nimitetään
myös kasvavaa pienempää puuta, jonka tyvestä ei vielä saada tukkia.
Kuutio eli motti on puukaupassa käytetty mitta. Kuutio voidaan havainnollistaa metri
kertaa metri kertaa metri kokoiseksi tilavuudeksi.
KUUTIO® on metsänomistajille, puunostajille, välittäjille kuten metsänhoitoyhdistyksille
sekä muille metsäalan palveluntarjoajille tarkoitettu avoin ja riippumaton
puumarkkinapaikka. Kuution tarjoaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistavat puun
myyjätahoja ja puun ostajia edustavat organisaatiot.
Kuvio on maapohjaltaan ja puustoltaan yhtenäinen alue metsässä. Se voi kooltaan ja
muodoltaan olla ihan minkälainen vaan. Metsätila rajataan kartalle kuvioihin, jotka
peittävät koko metsätilan alueen. Hoitotoimenpiteet ja hakkuut suunnitellaan ja
toteutetaan kuvioittain.
Käteiskaupassa metsänomistaja on hakannut puut valmiiksi ja tuonut pinolle
tienvarteen ilman, että niiden ostamisesta on tehty sopimusta ennen hakkuiden
aloitusta. Kun tuo valmiiksi hakattu pino myydään ostajalle, puhutaan käteiskaupasta.
Hakatun puutavaran varastopaikka tien läheisyydessä niin sanottu tienvarsivarasto.
Ajokone kuljettaa metsästä hakatut puut laanille puutavaralajeittain pinoihin.
Laanipaikalta puutavara-auto käy hakemassa sitten puut ostajan tehtaalle tai sahalle
jatkojalostukseen.
Maanmuokkausmenetelmä, jossa metsämaan pintakerros rikotaan ja kivennäismaa
paljastetaan laikkuina. Sen jälkeen laikkuihin yleensä kylvetään siemenet. Joissakin
tapauksissa voidaan myös istuttaa taimet. Laikutus tehdään yleensä kaivinkoneella.
Metsätaloudessa laserkeilaus on tiedon keräämistä laserkeilaimella lentokoneesta noin
kahden kilometrin korkeudesta. Tuloksena saadaan kolmiulotteista tietoa metsän ja
maaston rakenteesta ja arviota puustosta.
Hakattavaksi tai harvennettavaksi suunniteltu ja merkitty metsäalue. Leimikon
perusteella pyydetään tarjouksia mahdollisilta ostajaehdokkailta puukauppoja varten.
Lumppi on puusta katkaistu hylkypölkky, joka ei laadullisesti ole kelvannut tukkipuuksi
tai kuitupuuksi. Lumppi voidaan katkaista puun tyveltä tai keskeltä puuta. Lumppiin
joutumisen syy voi olla lahovika, liika oksaisuus tai käyryys. Se voi olla vaikka
haarautumiskohta puusta.
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Termi
Luonnonsuojelualue

Maanmuokkaus

Selite
Luonnonsuojelussa tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon
monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen elin nk. luonnon
säilyttäminen. Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia
luonnontilaisessa ympäristössä ja pyritään säilyttämään ihmisen pitkäaikaisen
toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on muodostunut omaleimainen
pienekosysteemi. Lisäksi pyritään ennallistamaan ihmisen toiminnan tuhoamia
ympäristöjä.
Maanmuokkauksella rikotaan ennen istutusta, kylvöä tai luontaista uudistamista
metsämaan pintakerrosta. Maanmuokkaukseen on erilaisia tapoja, kuten
kääntömätästys ja laikutus. Maanmuokkauksessa tehdään hyviä istutuspaikkoja
taimille, jossa taimen juuret pääsevät ravinteikkaaseen kivennäismaahan, eikä
rikotussa maan pintakerroksessa ole ihan heti taimen ympärillä heinikkoa ja muuta
taimea häiritsevää kasvistoa.

Maisematyölupa

Maisematyölupaa edellytetään tehtäessä maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä,
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla:
asemakaava-alueella yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, alueella,
jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan
laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Mikäli puiden kaato muuttaa laajaalaisesti maisemaa, tarvitaan hakkuita varten maisematyölupa. Maisematyölupaa
haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

Menekinedistämismaksu

Suomen metsäsäätiö saa rahoituksensa puukauppojen yhteydessä tilitettävistä
menekinedistämismaksuista. Maksu on vapaaehtoinen maksu, joka on 0,2%
pystykaupoista ja 0,1% hankintahakkuukaupoista. Puunostajaorganisaatiot ovat
sitoutuneet maksamaan saman verran omasta pussistaan menekinedistämismaksua
kuin mitä puunmyyjä puukaupoista maksaa. Metsäsäätiön tavoite on metsätalouden ja
-teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden
käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen.
Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjaama ja rahoittama toimija, joka
kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön
noudattamista. Metsäkeskuksen tehtävä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan
elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä
hyödyntämisessä. www.metsakeskus.fi
Metsäkone eli moto on puiden hakkaamiseen tehty kone. Metsäkoneessa on niin
sanottu hakkuupää, jossa on koura, jolla otetaan puusta kiinni ja saha, jolla puu
katkaistaan. Sahalla myös puu katkotaan määrämittoihin. Metsäkoneita on eri kokoisia
erilaisiin hakkuutarpeisiin. Isommat koneet on tarkoitettu päätehakkuisiin ja isompien
puiden kaatamiseen. Pienemmillä metsäkoneilla tehdään ensiharvennuksia ja
harvennushakkuita.

Metsäkeskus

Metsäkone

Metsälain 10§

Metsälaki

Metsän suojelu

Metsänhoidon suositukset

Metsälain 10§ määrittelee erityisen arvokkaat elinympäristöt, jotka ovat metsälain
perusteella rauhoitettuja. Tällaisia kohteita ovat muun muassa luonnontilaiset lähteet,
pienvedet, suoympäristöt, rehevät lehtolaikut, kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla
soilla, vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden alusmetsä. Metsäalan
ammattilaisten pitää tuntea 10§ kohteet, mutta viime kädessä metsänomistaja on
vastuussa siitä, että hänen metsässään toteutettavissa hoitotoimenpiteissä ja
hakkuissa 10§ kohteet on huomioitu ja säilytetty.
Metsälaki ohjaa ja säätelee Suomen metsien hoitoa ja käyttöä. Lakia sovelletaan
kaikkien omistajaryhmien metsätalousmailla. Metsälain tavoitteena on edistää metsien
kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta. Metsälaki löytyy Finlexistä.
Metsän suojelussa metsää ei hakata vaan se jätetään käsittelemättömäksi. Tämä voi
olla lakisääteistä tai vapaaehtoista suojelua. Suojelulla pyritään turvaamaan arvokkaita
luontokohteita metsän monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tai joidenkin eliölajien
säilymiseksi. Suojelu voi olla pysyvä tai määräaikainen.
Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön
kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Niihin on koottu paras kokemus ja
tietämys uusimpien tutkimusten perusteella hyödynnettäväksi metsän
hoitotoimenpiteiden ja hakkuiden suunnitteluun. Ne on tehty metsänomistajan
näkökulmasta ja auttavat erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen mietinnässä. Ne laaditaan
Tapio Oy:n koordinoimana laajassa yhteistyössä, jossa on mukana metsä-, ympäristöja energia-alan asiantuntijoita. Suositukset löytyvät osoitteesta: www.
metsanhoitosuositukset.fi
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Termi
Metsänkäyttöilmoitus

Metsäsuunnitelma

Metsätuholaki

metsään.fi

Mittaustodistus eli motolista

Mätästys

Noro

Paahderinne

PEFC

Perkaus

Pienaukkohakkuu

Pienvesistö

Selite
Metsälaki edellyttää metsänkäyttöilmoituksen tekoa Metsäkeskukselle metsän käytöstä
- hakkuista tai harvennuksista. Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä viimeistään 10 päivää
ennen toimenpiteiden alkamista. Metsänkäyttöilmoituksessa kerrotaan hakkuualue,
hakkuutapa ja hakkuun pinta-ala sekä hakkuualueella tai sen välittömässä
läheisyydessä olevat erityiset luontokohteet ja miten ne on huomioitu. Päätehakkuun
yhteydessä kerrotaa myös, miten metsän uudistaminen hoidetaan.
Metsäsuunnitelma on metsätilalle tehty hoito- ja hakkuusuunnitelma, joka sisältää
tiedot tilan kuvioista, puustosta ja kasvuennusteista. Metsäsuunnitelmassa on
Metsänhoidon suositusten ja metsänomistajan arvojen perusteella tehdyt ehdotukset
hoitotoimenpiteistä ja hakkuumahdollisuuksista heti, 1-5 vuoden sisällä ja 5-10 vuoden
sisällä tehtäväksi. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan työkalu, jonka avulla hän voi
suunnitella oman metsänsä hoito- ja hakkuutoimenpiteitä.
Laki metsätuhojen torjunnasta tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Se korvasi aiemman
lain metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Laki mm. velvoittaa kuljettamaan
havupuutavaran hakkuualoilta ja välivarastoista pois määräaikojen puitteissa. Tällä
pyritään estämään hyönteis- ja sienituhojen leviäminen metsässä. Laista puhutaan
myös nimellä Ötökkälaki.
Metsään.fi-palvelu on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton
asiointipalvelu. Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja
metsätalousministeriö. Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja saa kuvan
metsäomaisuudestaan ja pääsee hyödyntämään Metsäkeskuksen ylläpitämää
ajantasaista metsävaratietoa. Metsäalan toimija näkee metsätiedot niiltä tiloilta, joihin
metsänomistaja on antanut suostumuksen. Metsään.fi palvelun kautta metsänomistaja
voi laittaa leimikkonsa myyntiin ja tehdä metsänkäyttöilmoituksen hakkuista. www.
metsaan.fi
Mittaustodistus on loppuselvitys puukaupasta, jossa todetaan kaupan kohteena olleen
puutavaran määrä ja laatu sekä korjuujälki. Tyytymättömyys mittaustulokseen,
puutavaran laatuun tai korjuujälkeen on esitettävä ennen mittaustodistuksen
allekirjoittamista. Puukaupan osapuolien, metsänomistajan tai hänen edustajansa sekä
puun ostajan edustajan pitää hyväksyä mittaustodistus loppuselvitykseksi ja sen
perusteella sitten ostaja hoitaa kauppahinnan tilityksen myyjälle.
Yleisin metsämaiden maanmuokkausmenetelmä. Muokattavalle alueelle tehdään
yleensä kaivurilla kohoumia eli mättäitä, johon taimet istutetaan. Mätästyksen lajeja
ovat laikkumätästys, naveromätästys, ojitusmätästys ja kääntömätästys.
Noro on puroa pienempi virtavesi, jonka valuma-alue on alle 10 neliökilometriä, siinä ei
ole jatkuvasti vettä eikä siinä kulje merkittävästi kalaa. Jos jokin noron ehdoista ei
täyty, se on silloin puro.
Paahderinne on harjumaisemassa oleva jyrkillä harjurinteillä ja hiekkaisilla kankailla
sijaitseva kasvillisuudeltaan ja hyönteislajistoltaan monimuotoinen pienialainen kohde.
Paahdeympäristön tyypilliset kasvilajit sietävät huonosti muiden kasvilajien kilpailua ja
vaativat paljon valoa. Paahderinteen ja paahdeympäristön lajien säilymiseksi niiden
hoidossa lisätään kohteiden valoisuutta ja paahteisuutta puustoa ja aluskasvillisuutta
poistamalla sekä paljastamalla kivennäismaalaikkuja.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen
metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu
jäsenorganisaatioista ympäri maailman. Suomen metsistä on yli 90% PEFC
sertifioituja. Lisäinfoa: https://pefc.fi
Perkaus on taimikonhoitotyötä, jossa poistetaan ei-toivotun puulajin taimia ja vesakkoa
ja liian tiheässä kasvavaa taimikkoa. Perkaus-termiä voidaan käyttää myös
puhuttaessa ojien perkauksesta eli vanhojen ojien kunnostamisesta.
Pienaukko on alle 0,3 hehtaarin kokoinen hakattu aukko, jota ei metsälain mukaan
koske uudistamisvelvoite. Pienaukkohakkuu on eri-ikäisrakenteisen metsän
kasvatushakkuu, jossa metsikköön tehdään pieniä aukkoja, jotka uudistuvat
luontaisesti tai viljellen.
Lähteet, lähteiköt, tihkupinnat sekä purot ja norot lähiympäristöineen. Metsälaki suojaa
pienvesiä sekä niiden välitöntä lähiympäristöä.
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Polku METSÄÄN - Puukauppa tutuksi -verkkokurssin sanasto
Termi
Pikkutukki

Pohjapinta-ala

Poimintahakkuu

Pottiputki
Puukauppakirja eli
hakkuusopimus

Puutavaralaji

Pylväs

Pystykauppa

Päätehakkuu
Raivaus

Riistatiheikkö

Rinnankorkeusläpimitta
Runkohinnoittelu

Runkoluku
S0 Siemenpuumetsiköt
Siemenpuuasento

Sorvitukki

Selite
Puutavaralaji, joka on mitoiltaan normaalia tukkia pienempi. Pikkutukkia tulee, kun puu
ei enää täytä varsinainen tukkimittaa, mutta on vielä paksua kuitupuuksi. Pikkutukista
maksetaan yleensä enemmän kuin kuitupuusta mutta vähemmän kuin tukista.
Pikkutukki ei kuulu kaikkien puunostajien ostovalikoimaan.
Puiden yhteenlaskettu, rinnankorkeudelta (1,3 m) mitattu poikkileikkauspinta-ala.
Ilmaistaan neliömetreinä hehtaaria kohden (m2/ha). Pohjapinta-ala mitataan
relaskoopilla. Pohjapinta-alaa käytetään mm. metsikön puuston määrän arviointiin ja
harvennustarpeen määrittämiseen.
Jatkuvan kasvatuksen metsän kasvatushakkuu, jossa poistetaan suuria, vioittuneita tai
liian tiheässä ryhmässä kasvavia puita. Tavoitteena on aina tehdä tilaa metsän
uudistumiselle luontaisesti alikasvoksesta tai hakkuun jälkeen syntyvistä taimista.
Poimintahakkuussa ei synny aukkoja metsään.
Taimien istutuksessa käytettävä työväline, jolla saadaan avattua istutuskuoppa
taimelle, johon se putkesta pudotetaan.
Sopimus, jolla metsikön omistaja sitoutuu myymään tietyltä alalta tai tietyn määrän
puuta sovittua rahallista korvausta vastaan. Pystykaupassa myyjä luovuttaa puun
katkaisu- ja käyttöoikeuden ostajalle. Hankintakaupassa myyjä toimittaa sovitusti
hakatut ja katkaistut puut tienvarsivarastoon ostajan noudettavaksi. Puukauppakirjassa
määritellään kaikki kaupan yksityiskohdat: myytävä puumäärä, hakattavat alueet,
hinnat, puiden laatukriteerit, laanipaikat ym.
Metsästä erilaisiin jalostustarkoituksiin hakattu puutavara luokitellaan eri
puutavaralajeiksi, esimerkiksi tukeiksi, kuitupuuksi, pylväiksi, pikkutukiksi. Ja jaottelu
tehdään vielä puulajeittainkin. Puukaupassa jokaiselle eri puutavaralajille on oma
hintansa.
Erikoispuutavaralaji, joka on normaalia tukkia pitempi, yleensä vähintään 7 metriä
pitkä. Pylväitä käytetään lähinnä sähkö- ja puhelinpylväinä ja ne tehdään yleensä
männystä.
Puukaupan muoto, jossa metsänomistaja myy ostajalle oikeuden korjata puut sovitulla
tavalla sovitulta alueelta. Ostaja maksaa puusta niin sanotun kantohinnan.
Pystykauppa on yleisin puukauppamuoto Suomessa.
Metsikön viimeinen hakkuu, jossa kaadetaan kaikki puut pois lukuunottamatta
säästöpuita.
Taimikon tai nuoren metsän kasvatusta haittaavan, myytäväksi kelpaamattoman
pienpuun poistamista. Ennen hakkuita tehtävällä ennakkoraivauksella parannetaan
hakkuiden onnistumista hoitamattomilla kohteilla. Uudistusalat raivataan tarvittaessa
ennen maanmuokkausta ja viljelyä.
Riistatiheiköt ovat harvennushakkuissa ja hakkuita edeltävissä ennakkoraivauksissa
jätettäviä alikasvoskuusten tai muun pienpuuston muodostamia tiheikköjä. Niiden
tarkoitus on tarjota suojaa kanalinnuille ja muulle riistalle.
Puuston keskiläpimittaa, joka mitataan rinnankorkeudelta (1,3 metriä)
Runkohinnoittelumenetelmässä kaikelle ainespuun (tukki ja kuitupuu) mitat täyttävälle
puulle maksetaan samaa kuutiohintaa riippumatta, tehdäänkö siitä hakkuussa tukkia
vai kuitua. Katkonta ei vaikuta kaupan lopulliseen arvoon, katkoi ostaja sen miten
hyvänsä. Runkohinta määräytyy leimikon keskijäreyden ja laatutekijöiden mukaan.
Runkolukuu kertoo kasvavien puiden lukumäärän hehtaaria kohden. Se kertoo puuston
tiheydestä.
Siemenpuumetsikkö on metsä, jonne on hakkuussa jätetty 40 - 100 siemenpuuta
hehtaarille huolehtimaan luontaisesta siemennyksestä.
Siemenpuu on uudistushakkuussa metsikköön jätetty puu, jonka tarkoituksena on
uudistaa aluetta siemenistään. Siemenpuuasennolla tarkoitetaan sitä, että hakkuussa
jätetään yleensä männyllä 50–100 hyvälaatuista siemenpuuta hehtaarille ja koivulla 10
- 20 puuta hehtaarille. Tällä tähdätään siihen, että siemenpuut siementäisivät alan
luontaisesti, eikä tarvittaisi siementen kylvöä eikä taimien istutusta.
Tukki, josta sorvataan viiluja vanerin valmistukseen. Se on yleensä järeämpi kuin
normaali sahatukki.
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Polku METSÄÄN - Puukauppa tutuksi -verkkokurssin sanasto
Termi
Suojavyöhyke

Suojuspuusto
Suomen Metsäsäätiö

Säästöpuusto

T1 Taimikko

T2 Varttunut taimikko

Taimikon varhaishoito

Taimikonhoito
Tavaralajihinnoittelu

tienhoito.fi

Tihkupinta
Tukkiosuus

Tukkipuu

Tukkisaanto
Uudistamistiheys

Uudistamisvelvoite

Uudistuskypsyys

Selite
Pienveden tai muun erityisen luontokohteen ympärille jätettävä alue, jolla ei tehdä
hakkuita, maanmuokkausta tai muita luontokohteen ominaisuudet vaarantavia
toimenpiteitä.
Suojuspuusto on lähinnä kuusen luontaisen uudistamisen vuoksi metsikköön jätetty
puusto, joka toimii sekä siemenpuuna että uuden taimiaineksen suojaajana.
Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden
metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite
on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja
puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen
tutkimuksen rahoittaminen. Suomen Metsäsäätiö kertoo metsäteollisuutemme
tuotteista ja innovaatioista, rahoittaa puun käyttöä lisäävää viestintää ja tutkimusta
ja jakaa tietoa suomalaisesta perhemetsätaloudesta, metsien hoidosta ja käytöstä.
Säätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden markkinointiin.
Säästöpuusto ovat hakkuissa pystyyn jätettyjä puita, joiden tarkoitus on lisätä luonnon
monimuotoisuutta. Ne tarjoavat elinympäristöjä ja ravintoa monille vanhaa tai lahoavaa
puuainesta vaativille kasvi-, sieni- ja eläinlajeille. Säästöpuilla on myös maisemaa
monipuolistava vaikutus. Säästöpuiksi valitaan usein vanhoja ryhmässä kasvavia
lehtipuita tai mäntyjä. Säästöpuustoa ei hakata myöhemmissäkään hakkuissa.
Taimikko on nuorista taimista koostuva metsikkö, josta ei vielä saada myyntikelpoista
puutavaraa. Taimikoiksi luokiteltavien metsiköiden puuston keskiläpimitta on tavallisesti
alle 8 cm ja valtapituus alle 9 metriä. Taimikko voi syntyä luontaisesti siemenistä
kasvamalla, siemeniä kylvämällä tai istuttamalla taimia.
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.
Tamikon varhaishoito sisältää heinien, vatukon ja pienien lehtipuuversojen poistamista
uusien taimien ympäriltä niin, että taimilla on mahdollisuudet selviytyä kasvuun.
Taimien päälle kaatuvat heinät tai vatukko voivat painaa taimet vinoon, jolloin niistä ei
kunnon suoria puita kasva.
Kaikki taimikon kasvun helpottamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm.
heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.
Tavaralajihinnoittelussa jokaiselle eri tavaralajille (tukki, kuitu, energiapuu,
erikoispuutavaralajit) on oma hintansa. Tavaralajihinnat annetaan myös eri puulajeille
erikseen.
Tienhoito.fi on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima alueellinen yksityistiesivusto ja
urakoitsijahakemisto. Sivustolta pitäisi löytyä yksityistiekuntien yhteystiedot. Sieltä
löytyy myös paljon tietoa tienhoitoon liittyen.
Alue, jossa tihkuu pohjavettä maan päälle.
Prosenttiosuus hakattavan puun määrästä, joka saadaan tukkipuuta. Mitä
korkeammaksi tukkiosuus nousee, sitä enemmän puun myyjä saa puustaan rahaa, kun
tukin hinta on korkeampi kuin kuitupuun.
Puun tyviosasta saatava, isokokoinen, latvaläpimitaltaan / halkaisijaltaan yleensä
vähintään 15 cm oleva puutavara, jota käytetään sahojen ja vaneritehtaiden raakaaineena. Tukin minimipituudet ja -latvaläpimitat vaihtelevat puulajeittain ja ostajittain.
Riippuen puiden koosta, isosta puusta saadaan yhdestä kolmeen tukkia.
Kertoo kuinka suuri osa hakkuulta tulevasta puumäärästä on tukkipuuta.
Uudistamistieys eli vähimmäistiheys taimia per hehtaari, jolloin taimikko katsotaan
riittävän tiheäksi kasvukelpoiseksi taimikoksi ja voidaan katsoa hakkuiden jälkeisen
uudistamisvelvoitteen täyttyneen. Taimien määrä per hehtaari riippuu puulajista ja siitä,
missä päin Suomea metsikkö sijaitsee.
Metsälain perusteella vähintään 0,3 hehtaarin päätehakkuun jälkeen on huolehdittava
siitä, että aukolle muodostuu uusi, riittävän tiheä, terve, keskimitaltaan vähintään 0,5
metrinen taimikko. Taimikko pitää olla perustettuna 10 - 25 vuoden sisällä
päätehakkuusta. Aika riippuu metsikön maantieteellisestä sijainnista.
Uudistuskypsyys on metsikön kehitysvaihe, jossa metsikön uudistamista pidetään
kannattavampana kuin sen kasvattamista. Aiemmin metsiköillä oli puulajikohtaiset
uudistuskypsyysrajat (pääasiassa iän ja läpimitan mukaan), jotka määriteltiin
metsälaissa, mutta rajat poistettiin uudistetusta metsälaista vuonna 2014.
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Polku METSÄÄN - Puukauppa tutuksi -verkkokurssin sanasto
Termi
Vajaatuottoinen metsikkö

Vakiintumisraja
Valtakirjakauppa

Valtapituus
Vaneritukki
Verhopuusto

Visa

Y1 Ylispuustoiset taimikot
Yhteismetsä

Ylispuusto
Yläharvennus

Selite
Metsä, joka ei kasva niin hyvin, kuin mitä kyseisellä maaperällä voisi kasvaa. Metsä,
jonka uudistaminen ennen metsänhoidollista uudistamisikää on suositeltavampaa kuin
sen edelleen kasvattaminen. Syynä voi olla puuston vähäinen määrä, metsätuho,
kasvupaikalle sopimaton puulaji tai vähäarvoinen puusto.
Vähintään noin puolen metrin pituuden saavuttanut kehityskelpoinen taimikko, joka ei
ole enää vaarassa tukahtua pintakasvillisuuden alle.
Valtakirjakaupassa metsänomistaja eli puun myyjä on antanut valtakirjalla metsäalan
toimijalle valtuudet hoitaa sovitusti puukaupat ja allekirjoittaa niihin liittyvät paperit
myyjän puolesta.
Metsikön sadan paksuimman puun keskipituus hehtaaria kohden. Tätä lukua
käytetään, kun esimerkiksi arvioidaan puuston harvennustarvetta ja -voimakkuutta.
Vaneritukki on hyvälaatuinen ja järeä tukkipuu, josta saadaan viilua vanerin
valmistukseen. Yleensä vaneritukki on koivua.
Verhopuusto on yleensä kuusen taimien suojaksi jätettyä lehtipuustoa hallanaroilla
paikoilla. Se poistetaan, kun taimikko on vakiintunut ja kasvanut pituudeltaan riittäväksi
ja hallankestäväksi.
Visa on mutaation tuloksena syntynyt, siemenen kautta periytyvä puuaineksen
muunnos. Visautuminen synnyttää puuaineeseen tavanomaista leveämpiä ydinsäteitä
ja poikkeuksellisesti suuntautunutta solukkoa. Visautumiseen liittyy myös kuoren osien
jääminen rungon sisään, mikä erottuu puuaineessa ruskeina täplinä ja juovina.
Visautuminen hidastaa puun normaalia kasvua. Visaa esiintyy selvästi eniten
rauduskoivulla. Huomattavasti harvinaisempana visautumista on tavattu hieskoivulla,
harmaa- ja tervalepällä, pihlajalla, raidalla ja vaahteralla.
Visakoivu on ainoa puulaji, josta maksetaan Suomessa kilohinnan mukaan.
Taimikko, jossa on vielä siemen- tai suojuspuusto tai verhopuusto päällä.
Metsätalouden harjoittamiseen perustettu useiden tilojen yhteinen alue, jota hoidetaan
osakastilojen hyväksi. Päättävänä elimenä toimii osakaskiinteistöjen omistajista
koostuva osakaskunnan kokous ja päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.
Yhteismetsän tulot jaetaan omistusoikeuksien suhteessa.
Siemen- ja suojuspuusto sekä verhopuusto, joka on jätetty luontaisen taimettumisen
varmistamiseksi tai taimikon suojaksi.
Harvennusmenetelmä, jossa poistetaan vallitsevan latvuskerroksen puita eli suurimpia
puita.
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