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MAANMUOKKAUS 

 
Tarvittavat asiakirjat: Työmaakartta 

   Työmaaohje 

   
MAANMUOKKAUKSEN TARKOITUS 

 
Muokkauksella parannetaan sekä keinollista että luontaista taimettumista ja 
varmistetaan metsän uudistamisen onnistuminen. Samassa yhteydessä tehdään 

tarvittavat vesitaloutta parantavat toimenpiteet. Muokkauksessa käytetään 
mahdollisemman kevyttä maanmuokkausmenetelmää, kuitenkin turvaten 
mahdollisimman hyvä uudistamistulos. 

 
MUOKKAUSTAVAN VALINTA 

 
Muokkausmenetelmä valitaan maalajin, kosteusolosuhteiden, uudistamistavan, puulajin ja 

ympäristönäkökohtien perusteella.  Maisemallisista syistä muokkausta voidaan 
kevennetään ja tarvittaessa jättää kokonaan tekemättä. Eroosioherkät kohteet muokataan 
kuivempaan aikaan. Syväaurausta ei käytetä muokkausmenetelmänä ( auraussyvyys yli 25 

cm ). Säätöaurauksen muokkaussyvyys on oltava alle 25 cm. Työmaaohjeilla tarkennetaan 
työn suorittamista. Suojakaistoja, säästöpuuryhmiä ja erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei 

muokata.  

 
ÄESTYS 

  
Äestystä käytetään pääsääntöisesti kuivahkolla kankaalla ja sitä karummilla kohteilla, 
joissa vesitalous on kunnossa sekä männyn luontaisen uudistamisen aloilla. 
- Ajolinjaväli 4-5 m, viljelykohtia 2000-2500 kpl/ha 

- Kivennäismaata paljastetaan vähintään 40 cm :n leveydeltä ja enintään 10 cm :n 
syvyydeltä  

- Rinnemaille tehdään muokkauskatkoja ja ajosuunta valitaan viistosti rinteen 
kaltevuuteen nähden 

- Kemiallista heinäntorjuntaa käytetään vain välttämättömissä tapauksissa 

pintakasvillisuuden torjuntaan, huomioiden vesiensuojeluohjeet.  
- Vesistöjen ja pienvesien suojakaistoilla, pohjavesialueilla eikä metsäluonnon 

arvokkaissa elinympäristöissä käytetä kemiallisia torjunta-aineita. 

 
LAIKUTUS 

 
Laikutus soveltuu parhaiten rinnemaihin, kivikkoihin ja maisemallisesti arkoihin kohteisiin. 

Laikutus ei sovellu alaville, routiville, kunttaisille ja veden vaivaamille maille. 
- Laikutuksessa poistetaan humus kivennäismaan päältä, ei liian syvältä roustevaaran 

takia, tavoitteena 5-10 cm syvä laikku humuskerroksen paksuudesta riippuen ja 50 – 
70 cm leveä ja pitkä laikku kaivinkoneella tehtynä 

- Vettä läpäisemättömillä hiesumailla ei laikutusta tehdä 
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- Laikut tehdään korkeimpiin kohtiin siten, etteivät pintavedet haittaa taimien kasvua 
- Viljelykohtia on oltava istutuksessa vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl 

/ ha, koivulla 1600 kpl / ha ja kylvössä vähintään 3000 kpl/ha. 
 

LAIKKUMÄTÄSTYS 

 
Laikkumätästys soveltuu parhaiten männyn, kuusen ja koivun istutukseen kivennäismaille. 

Menetelmä ei sovellu turvemaille. 
- Mätäs tehdään laikusta kertyvästä maasta.  

- Pintamaata vedetään pitkänomaisiksi vähintään 10 – 20 cm:n paksuisiksi ja 50 – 60 cm 
leveiksi ja 60 – 80 cm pitkiksi kohoutumiksi, jotka voidaan myös tiivistää. 

- Mättäitä ei tehdä hakkutähteiden ja kantojen päälle. 
- Istutuskohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja 

koivulla 1600 kpl / ha. 

 
KÄÄNTÖMÄTÄSTYS 

 
Kääntömätästystä tehdään rinnemailla ja maisemallisesti aroilla alueilla Kääntömätästys 

soveltuu männyn, kuusen ja koivun istutusaloille, jotka eivät ole veden vaivaamia. 
Soveltuu myös männyn viljelyaloille turvemailla. Kääntömättäitä voidaan tehdä myös 
ojitusmätästyksen yhteydessä riittävän viljelytiheyden varmistamiseksi.   

- Mätäsmaa kumotaan samaan kuoppaan, josta se on nostettu 
- Mättään leveys 50-60 cm ja pituus 60-80 cm 

- Humus jää kuopan pohjalle. 
- Istutuskohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja 

koivulla 1600 kpl / ha. 

 
NAVEROMÄTÄSTYS / OJITUSMÄTÄSTYS 

 
Mätästyskohteita ovat rehevät, tasaiset ja soistuvat maat sekä mätästyskelpoiset 

turvemaat.  Navero-/ojitusmätästystä käytetään veden vaivaamilla kangasmailla. 
Kääntömättäitä voidaan tehdä myös navero-/ojitusmätästyksen yhteydessä riittävän 

viljelytiheyden varmistamiseksi. Ojitusmätästyksessä, joissa vesiä johdetaan pois 
muokkausalueelta, on huolehdittava vesiensuojelusta vastaavin menetelmin kuin 
kunnostusojituksessa. 

- Navero-/ojitusmätästyksessä kaivetaan matalaa ojaa siten, että vesi voidaan johtaa 
pois. Vaon syvyys naveromätästyksessä on 20 - 30 cm ja ojitusmätästyksessä 

kuivatustarve ja kuvion maanpinnan muodot sanelevat ojien syvyyden, esim. soistuvilla 
mailla 30 – 50 cm. 

- Kaivukatkoilla, suodatinpadoilla ja lietekuopilla estetään kiintoaineen ja ravinteiden 

kulkeutumista vesistöön 
- Kaivukatkoja tehdään kalteviin kohtiin, hetteiköihin ja kivikoihin  

- Navero-ojia ei johdeta suoraan puroon tai muuhun vesistöön 
- Kivet jätetään navero-ojaan  
- Mättään koko on n. 80x80 cm ja korkeus n. 5 – 20 cm 

- Mätästä ei saa tehdä kiven, kannon tai risukasan päälle 
- Mättäät ja mahdolliset tarvittavat viljelylaikut tehdään vähintään 70 cm etäisyydelle 

ojanreunasta 
- Vältetään turhaa maanpinnan rikkomista sekä kivien ja kantojen vääntelyä 
- Viljelykohtia on oltava vähintään: männyllä 2000 kpl/ha, kuusella 1800 kpl / ha ja 

koivulla 1600 kpl / ha. 

 
PELLON MUOKKAUS 
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Metsitettävän maatalousmaan muokkauksessa käytetään kohteen ominaisuuksien mukaan 
samoja muokkausmenetelmiä kuin metsämaallakin. Vähäkivisillä ohutkunttaisilla 

kivennäismaapelloilla voidaan käyttää myös maataloustraktorilla tehtävää penkki- tai 
pallekyntöä. 

 
 
SUOJAKAISTAT JA VESIENSUOJELU 

 
Järvien ja jokien rantoihin sekä pienvesien varsille jätetään kiintoaineita ja ravinteita sitova 

muokkaamaton suojakaista. Suojakaistan leveys on vähintään viisi (5) metriä.  
Maanpinnan muotojen ja veden virtausolosuhteiden mukaisesti tarvittaessa käytetään 

leveämpää suojakaistaa. 

 
Purojen ja norojen tarpeetonta ylitystä on vältettävä. Ylityspaikat on valittava siten, että 
vältetään urapainumat. 
 

Vesistöjen suojakaistoilla ei saa maanpintaa rikkoa ja muutenkin liikkumista koneilla 
vältetään.  

 
Muinaismuistokohteiden ympärille jätetään suojakaista, jolla maanpintaa ei rikota. 
 

Säästöpuiden ympärille jätetään 2 m:n muokkaamaton kaista. 

 
Säästettävät kohteet, joita ei muokata, merkitään tarvittaessa kuitunauhalla: 
- luonnonsuojelulain ja metsälain kohteet  

- harvinaiset ja harvinaistuneet elinympäristöt  
- suojakaistat 
- pienialaiset suot ja kosteikot 

- supat 
- kalliokumpareet 

- taimiryhmät ja muut maastoon merkityt kohteet 
- säästöpuuryhmät 
- muinaismuistokohteet 

- ulkoilureitit, polut, tiepohjat ja muurahaispesät 

 
Varottavat kohteet: 
- pystyyn jätetyt puut ja pökkelöt 

- maapuut ja tuulenkaadot 
- lintujen pesät pesintäaikana 
- riistanhoitokohteet 

- virkistyskäyttökohteet 
- rajapyykit ja rajalinjat 

 
Öljyvahingon sattuessa on työ keskeytettävä ja varmistettava, ettei öljyä pääse maaperään 

eikä vesistöön. Öljyvahingosta ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle 
toimihenkilölle. Tarvittaessa on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle 
puhelinnumeroon 112.  

 
Pohjavesialueilla vältetään tarpeetonta maanpinnan rikkomista ja muokkaus tehdään 

mahdollisimman kevyesti joko äestämällä tai laikuttamalla. 
Koneiden huolto pohjavesialueilla on kielletty. 

 

 
TYÖSUOJELU 
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Maanmuokkauksesta laaditaan yrittäjän kanssa molempien osapuolten 
allekirjoittama kirjallinen metsänhoitotöiden urakointisopimus. 

 
Työmaalla olevat vaaratekijät on kerrottu / selvitetty työntekijälle tai urakoitsijalle ja lisäksi 

ne on kirjattu työmaaohjeisiin.  
 
Yrittäjä vastaa urakointisopimuksen mukaisesti oman henkilöstönsä työsuojelusta, 

työterveydenhuollosta ja koneiden toimivuudesta ja kunnosta, turvalaitteiden ja 
sammuttimien riittävyydestä ja kunnosta. 

 
Työmaalla noudatetaan siisteyttä. Tyhjät polttoainesäiliöt ym. astiat ja muut roskat viedään 

päivittäin pois työmaalta. 

 
  

YHTEYDENPITO 

 
Työntekijällä ja urakoitsijalla on käytössään matkapuhelin sekä tiedossaan mhy:n ja 
työmaasta vastaavan toimihenkilön yhteystiedot. 

  
Yhteydenotto tehtävä työmaaohjeissa sovitulla tavalla ja aina jos joudutaan poikkeamaan 

annetuista ohjeista. 
 
Yleinen hälytysnumero on 112. 



                                                 
 



                                   
 

Muokkaustiheyden omavalvonta mhy:n toteuttamissa hankkeissa 

 
Ohjeet mittauksen suorittamiseksi 

 
1. Mittaa ensin suoraan eteenpäin ojennetun puomin ulottuvuus 

kääntöakselista kauhan tai mätästyslevyn kärkeen. 

2. Pyörähdä koneella ympäri (360°) puomi eteenpäin ojennettuna ja laske 
kauhan kärjen rajaaman ympyrän sisällä olevien muokattujen kohtien 

lukumäärä. 
3. Vaihtoehtoisesti mittauksessa voi myös käyttää 4 metrin vapaa tai narua, 

jolloin lukumäärä x 200 = koealan runkoluku / ha. 
4. Alla olevasta taulukosta näet kuinka paljon muokattuja kohtia kauhan 

kärjen rajaaman ympyrän sisällä tulisi olla jotta tavoitetiheys täyttyisi. 
 

Puomin  
ulottuvuus (m)  

Tavoitetiheys (mättäitä / laikkuja) kpl / ha  

1400  1600  1800  2000  2200  

4  7  8  9  10  11  

4,5  9  10  11  13  14  

5  11  13  14  16  17  

5,5  13  15  17  19  21  

6  16  18  20  23  25  

6,5  19  21  24  27  29  

7  22  25  28  31  34  

7,5  25  28  32  35  39  

8  28  32  36  40  44  

8,5  32  36  41  45  50  

9  36  41  46  51  56  

9,5  40  45  51  57  62  

10  44  50  57  63  69  

10,5  48  55  62  69  76  

11  53  61  68  76  84  

 
 

5. Ohjeelliset muokkaustiheydet ovat koivun istutusaloilla 1600, kuusen 
istutusaloilla 1800 ja männyn istutusaloilla 2000 - 1800 muokattua 

kohtaa hehtaarilla.  
6. Muokkaustiheys mitataan 3 (4) kertaa päivässä, kuitenkin vähintään kaksi 

koealaa / työmaa. Ensimmäinen mittaus työmaan alussa, toinen ja kolmas 
mittaus tasaisin väliajoin ennen työpäivän päättymistä.   



                                   
 

 

Muokkauksen omavalvontalomake 

 
Metsänomistaja / tila: __________________________________ 
 

Hanke / kuvio (nro): ____________________ Pinta-ala: _____ ha 

 
Mittaaja: _____________________________  Pvm: ___________ 

 
 

1. Mittaukset kirjataan tälle lomakkeelle, jonka mittaaja allekirjoittaa. 
 

2. Lomake luovutetaan aluevastaavalle, tili kuviosta ei tule ilman lomaketta. 
 

3. Lomakkeelle voi myös merkitä huomioita uudistusalan kivisyydestä, 
tehdyistä lisätöistä esim. ojat, ym. Kannonosto ja mätästys alueilla 

huomioidaan mättäiden lisäksi kauhalla tehdyt lisä laikut esim. 
kivisyyden vuoksi. Puhtaat laikutus alueet: pitkä ns. kahden taimen 

laikku lasketaan kahtena laikkuna, eli kuinka monta istutuspaikkaa on. 
 

 

Koe-ala Mättäitä / laikkuja 

  kpl / ha 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 

     Huomioita työmaasta: ____________________________________ 
 

     ______________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________ 
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MAASTOMERKINTÄOHJE 

 
 

PUUKAUPALLINEN  MAASTOMERKIT 
TOIMENPIDE 

 
Rajapyykki                    2 x punainen kuitunauha 

 
Tilan raja   1 x punainen kuitunauha 
 

Uudistushakkuu  1 x punainen kuitunauha 
 

Hakkuutavan raja                         1 x sininen kuitunauha 
 
Kasvatushakkuu   1 x punainen kuitunauha 

 
Korjuu-ura                                   1 x oranssi kuitunauha 

 
Varastopaikka                              1 x sininen kuitunauha 
 

Arvokkaat elinympäristöt     1 x Suojele Säästä –kuitunauha tai 
                                                   1 x punakeltainen kuitunauha 

 
Säästettävät puut                         1 x Suojele Säästä –kuitunauha tai 

                                  1 x punakeltainen kuitunauha 
 

 

METSÄNHOIDOLLINEN MAASTOMERKIT 

TOIMENPIDE 
 

Nuoren metsän hoito                    1 x punainen kuitunauha 
 
Maanmuokkaus                            1 x punainen kuitunauha 

 
Metsänviljely                               1 x punainen kuitunauha 

 
 
- Luonnonrajoja merkitään tarpeen mukaan. 

- Epäselvien tilan rajojen osalta merkintä jätetään tekemättä ja raja selvitetään sekä 
  merkitään ennen hakkuun aloittamista. 

- Työturvallisuutta vaarantavat tekijät merkitään kartalle ja tarvittaessa myös 
  maastoon. 
- Karttana käytetään 1:10000 mittakaavan karttaa, johon on käsiteltävien 

  kuvioiden lisäksi merkitty aina myös työturvallisuutta vaarantavat tekijät sekä 
  suojeltavat ja muutoin huomioitavat kohteet. 
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VESISTÖJEN JA PIENVESIEN SUOJAKAISTAT 

 
Maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa, lannoituksessa ja puutavaran 

hakkuussa vesistöjen ja pienvesien varteen jätetään kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta sitova suojakaista. Suojakaistalla maanpintaa ei rikota eikä 
lannoiteta eikä sille levitetä kemiallisia torjunta-aineita. 

 
 
MÄÄRITELMÄ 

 
Vesistöjä ja pienvesiä ovat meret, järvet, lammet, joet, purot ja lähteet.  
Vesistöjen suojelussa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ohjetta ” 

metsätalouden vesiensuojelu ” vuodelta 2007.  
 
Suojakaistalta voidaan voi hakata ainespuuta ja tehdä metsänhoitotöitä, mikäli työt 

voidaan tehdä pintakasvillisuutta rikkomatta. 

 

 
RAJAUS 

 
Suojakaistan leveys on vähintään 3-5 metriä ottaen huomioon maaston kaltevuus, maalaji 

ja puunkorjuuolosuhteet. 
 
Suojakaistat merkitään tarvittaessa työmaakarttaan sekä tarvittaessa rajataan maastoon 

Suojele Säästä –kuitunauhalla. 
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SÄÄSTÖPUUT 

 

Hakkuissa ja metsänhoitotoimenpiteissä jätetään uudistusalalle keloja, 

pökkelöitä, yksittäisiä tuulenkaatoja sekä aiemman puusukupolven 
puuyksilöitä, jaloja lehtipuita, kookkaita haapoja ja raitoja.  

Uudistusaloille jätetään myrskynkestäviä biologisen monimuotoisuuden 

kannalta hyödyllisiä puita, joilla on edellytykset kehittyä järeiksi vanhoiksi 
puiksi. 

 
 

MÄÄRITELMÄ 
 

Säästöpuiksi valitaan mieluiten leveälatvuksisia lehtipuita. 
 

Havu – ja  koivupuun säästöpuissa rungon läpimitta yli 20 cm 
rinnankorkeudelta. 

 
Säästöpuiksi voidaan valita myös muiden lehtipuiden taloudellisesti 

vähämerkityksellisiä ja vioittuneita puita, jolloin säästöpuuksi luetaan 
rinnankorkeudelta yli 10 cm rungot.  

 

RAJAUS 
 

Säästöpuita jätetään n. 5 kpl / ha työmaaohjeen mukaan. Säästöpuiden 
tulisi olla mieluummin ryhmissä. 

  
Säästöpuut merkataan tarpeen vaatiessa..  

 



                                                 
 



 

 

Kaakkois-Suomen  

metsäkeskusalueen sertifiointitoimikunta              27.11.2007 

 

 

 

Sertifioinnissa mukana olevien toimijoiden toimihenkilöille, urakoitsijoille ja metsureille 
 

 

 

Syksyn seurantatarkastuksessa löytyi yhdeksän lievää poikkeamaa 

 

Det Norske Veritas (DNV) teki syyskuulla metsäsertifioinnin seurantatarkastuksen Kaakkois-Suomessa.  

 

Seurantarkastuksessa tuli esiin yhdeksän (9) lievää poikkeamaa. Ne liittyivät seuraaviin kriteereihin:  

 

 kriteeri 1/Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan (1 tapaus/liian voimakas harvennus)  

 kriteeri 7/Taimikoita hoidetaan (taimikonhoitomäärät jäivät alle 60 %:iin hoitotarpeesta) 

 kriteeri 9: Suojelualueiden ja vahvistettuihin suojeluohjelmiin kuuluvien kohteiden suojeluarvoa ei 

vaaranneta  (kahdella toimijalla ei ollut käytössään suojelukohteiden sijaintitietoja).  

 kriteeri 14: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys  (yhdestä metsätiesuunnitelmasta 

puuttui ympäristöselvitys).  

 kriteeri 16: Vesiensuojelusta huolehditaan ojituskohteilla (kahdella kohteella suojakaista 

puutteellinen).  

 kriteeri 19: Pohjavesialueiden laatua ei heikennetä kemiallisilla torjunta-aineilla eikä lannoitteilla   

(kahdella toimijalla ei ole käytössään pohjavesialueiden sijaintitietoja). 

 kriteeri 21: Työntekijän osaamisen ja työkyvyn varmistetaan (kaksi toimijaa ei ollut järjestänyt 

lakisääteistä työterveyshuoltoa).  

 kriteeri 22: Laadukkaan ja turvallisen työnteon edellytysten varmistetaan..  
 kriteeri 23/Työnantajavelvoitteiden noudattaminen (puutteita työsopimuksissa, eläkevakuutusten mak-

suissa). 

 

Jokainen kentän toimija huolehtikoon omalta osaltaan, että ensi vuonna ko. puutteita ei omassa toiminnassa 

esiinny.  

 

Sertifiointitoimikunta teki havaittujen puutteiden osalta auditoijalle korjaavat toimenpide-esitykset, joilla poik-

keamat pyritään saattamaan kuntoon. DNV hyväksyi tehdyt korjausesitykset marraskuulla.   

 

Korjaavista toimenpiteistä poimittakoon esiin seuraavat: 

 

 Kaikkien toimijoiden tulee tuntea uudet, vuonna 2006 voimaan tulleet hyvän metsänhoidon 

suositukset ja toimia niiden mukaisesti, mm. harvennusvoimakkuuksien osalta. Työn-

/urakanantajan on tarvittaessa järjestettävä täydennyskoulutusta. 
 Taimikonhoidon markkinointia tehostetaan kohdemarkkinoinnilla. Neuvontaa tulee erityisesti kohden-

taa taimikon varhaishoidon sekä taimikon perkaus-/harvennusmäärien lisäämiseen. 

 Vesistöjen suojakaistan säästämiseen tulee kiinnittää erityishuomiota. Kaikkien toimijoiden on 

syytä kerrata ohjeet toimimisesta vesistöjen suojakaistalla.  
 

Tänä vuonna audioinnissa löytyi enemmän poikkeamia kuin edellisinä vuosina. Vaikka toiminnan taso serti-

fiointiasioissa on edelleen vähintään kohtuullisella tasolla, kehottaa sertifiointitoimikunta kaikkia sertifioin-

nissa mukana olevia toimijoita ”pieneen ryhtiliikkeeseen”. Teemme sen, mihin olemme sitoutuneet.    

 

Lisäinfoa oman alueemme sertifiointitilanteesta ja auditoinnista löytyy Suomen Metsäsertifiointi ry:n net-

tisivuilla, jotka löytyvät osoitteesta www.ffcs-finland.org.  Linkin FFCS --> sertifikaatit-alta löytyy alueellista 

tietoa. 

 

Pekka Vainikka   Seppo Repo 

Sertifiointitoimikunnan   Sertifiointitoimikunnan 

puheenjohtaja    sihteeri 

http://www.ffcs-finland.org/
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ERITYISKOHTEIDEN KÄSITTELY 
 

Tarvittavat asiakirjat: Työmaaohje 
            Työmaakartta     

 

TARKOITUS 

 
Tämä ohje on tarkoitettu metsätalouden toimenpiteitä suunnitteleville ja 

toteuttaville toimihenkilölle muistilistaksi metsätalouden erityskohteista. 
 

Metsätalouden suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa on otettava huomioon 
seuraavat erityiskohteet: 

 
 Suojelualueet ja vahvistettuihin suojeluohjelmiin kuuluvat kohteet 

 Uhanalaisten lajien tunnetut olinpaikat  
 Pohjavesialueet  

 Maisema-alueet ja perinnemaisemat  
 Muinaismuistokohteet 

 Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt  
 Riistanhoidon kannalta tärkeät alueet  

 Ulkoilureitit ja retkeilyalueet  

 Kunnalliset kaavat, rakennuskaava ja rantakaava  
 Luonnonsuojelulain mukaiset kohteet  

 Metsälain kohteet  
1. Lähteet, purot, norot, pienet lammet lähiympäristöineen 

2. Ruoho- ja heinäkorvet, saniais- ja lehtokorvet ja letot 
3. Rehevät lehtolaikut 

4. Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5. Rotkot ja kurut 

6. Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7. Karukkokankaita heikkotuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, 

louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 
 

 Muut arvokkaat elinympäristöt (luonnontilaiset tai sen kaltaiset) 
Muut arvokkaat elinympäristöt eivät sisälly metsä- ja 

luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan niiden metsätaloudelliseen 

huomioimiseen velvoittavat metsien sertifiointi ja hyvät metsänhoitotavat ja -
ohjeet. 

1. Vanhat luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsiköt 
2. Harjumaiden paisterinteet, supat 

3. Ruohoiset suot 
4. Perinnemaisemien hakamaat ja metsäniityt 
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 Harvinaiset ja harvinaistuneet elinympäristöt 
1. Tulvametsät ja metsäluhdat 

2. Korvet 

3. Letot Lapin läänissä 
4. Paisterinteet ja supat 

5. Vanhat metsät 
 

 Vesistöjen suojakaistat  
 

Kohteiden osalta noudatetaan kunkin kohdetyypin erityispiirteiden mukaisia 
käsittelyohjeita.  

Kirjallisuutta: 

 Hyvän metsänhoidon suositukset, (Tapio 2006)  
 Maanmuokkauksen koulutusaineisto, Metsäteho 2000  

 Rantametsien käsittely, Yleisesite (Metsäteho ja Tapio 2000)  
 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Yleisesite (Tapio 1999)  

 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Pienvesien elinympäristöt (Tapio 
1999)  

 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Rehevät elinympäristöt (Tapio 
1999)  

 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, Yleensä vähätuottoiset 
elinympäristöt (Tapio 1999)  

 

 
 Luonnonsuojelulain luontotyypit (Tapio 1997)  

 Säästöpuut (Metsäteho/Tapio 1998)  
 Metsätalouden vesiensuojelu ( Tapio 2007 )  

 Metsämaiseman hoito (Metsäteho 1997)  
 Metsäluonnonhoidon perusteet (Tapio 1997)  

 

HUOM. 
 

Mikäli hakkuualueella havaitaan kohde, joka mahdollisesti kuuluu metsäluonnon 
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, mutta puuttuu työohjeista, kartasta tai 

luontoliitteestä, on se säästettävä ja otettava yhteys työnjohtoon. 
 

Yleinen hälytysnumero on 112. 


