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Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaaseen 

tehdyt muutokset 

 

20.12.2019 muutetut kohdat 

4.1.1.1 Kuollut puu, lisäys: 

Myös pienkelojen ottaminen matkamuistotuotannon tarpeisiin on mahdollista seuraavin 

edellytyksin: 

• Ottamispaikasta on sovittava aina etukäteen ko. alueen suunnittelijan kanssa. 

• Osoitetaan tarkoitukseen ensisijaisesti uudistushakkuualoja. Oksia otetaan 

ensisijaisesti jo kaatuneista maakeloista ja vasta toissijaisesti kaadetaan pystykeloja. 

• Otettavien oksien ja latvan maksimiläpimitta on 10 cm. 

• Kaadettavien kelojen maksimikantoläpimitta on myös 10 cm. 

• Ainakin puolet kelojen kokonaislukumäärästä on jäätävä pystyyn. 

• Maisemallisesti arvokkaita keloja ei saa kaataa. 

• Kerätä saa vain yli 50 m etäisyydeltä tiestä. 

• Opas muokattu saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi. 

 

13.4.2022 muutetut kohdat 

Esipuhe, päivitys 

1.1.1.1 Metsätalous Natura-alueilla, täsmennyksiä: 

• Oulujärven retkeilyalue ei ole kokonaisuudessaan Natura-alue. 

• Retkeilyalueilla harjoitetaan peitteistä metsänkäsittelyä myös C-luokan harjumetsissä. 

1.1.2.1 Pienvesikohteet, lisäys: 

• Pienvesistä saa lisätietoa Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta Pienvesioppaasta 

(linkki oppaaseen). 

1.1.2.2 Suot, suon metsäsaarekkeet ja vaihettumisvyöhykkeet: 

• Otsikko muutettu muotoon ”Suot ja suon metsäsaarekkeet” 

• Musta tekstiosa säilyy muuten ennallaan, mutta luvun ensimmäisestä kappaleesta on 

poistettu kohta: ”Luontokohteeksi voidaan merkitä myös alueellisesti arvokas ja laaja-

alainen luonnontilaisen suon ja kankaan vaihettumisvyöhyke (suon metsäsaareke). 

• Luontokohteiden määrittelystä uusi teksti: 
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Kasvupaikka on suota, jos mineraalimaata peittävä orgaaninen kerros on turvetta tai jos 

aluskasvillisuudesta yli 75 % on suokasvillisuutta. 

Ojittamattomat kitu- ja joutomaan suot jätetään toiminnan ulkopuolelle. 

Paikkatietojärjestelmään merkitään luontokohteiksi: 

• Puustoltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot 

• Ojittamattomien soiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset 

kangasmetsäsaarekkeet (kooltaan alle 2 ha) 

• Ennallistetut suot (1.3.1 Soiden ennallistaminen) 

 

Suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeiden käsittely on ohjeistettu oppaan kohdassa 1.2.3.3. 

1.1.3 Lajiesiintymät 

• Poistettu viittaus Hertta Eliölajit -tietojärjestelmään. 

1.2.4 Valtion retkeilyalueet, virkistysmetsät ja maisemametsät, täsmennyksiä: 

• Oulujärven retkeilyalue ei ole kokonaisuudessaan Natura-alue. 

• Retkeilyalueilla harjoitetaan peitteistä metsänkäsittelyä myös C-luokan harjumetsissä. 

1.3.1 Soiden ennallistaminen, osa tekstistä korvattu uudella: 

Vanha: Ennallistamistyö vaatii vastaavanlaisen vesiensuojelusuunnitelman ja ilmoituksen 

alueelliselle ympäristöviranomaiselle kuin kunnostusojitus. Ennallistamisen vesiensuojelussa 

sovelletaan pääosin samoja periaatteita kuin kunnostusojituksessa. 

Uusi: Suon ennallistamissuunnitelmaan liitetään ympäristölomake. Suunnitelma tai olennaiset 

osat siitä (ainakin kartta ja ympäristölomake) lähetetään sähköpostilla asianomaisen ELY-

keskuksen kirjaamoon tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten vähintään kolme viikkoa 

ennen toteutusta. 

2.4 Kulttuuriperintö, täsmennys: 

• Myös alueellinen vastuumuseo (ent. maakuntamuseo) voi ohjeistaa muinaismuistolain 

mukaisen kohteen käsittelyn Museoviraston lisäksi. 

2.6.2 Saamelaiskulttuuri ja metsätalouden toimet sen säilyttämiseksi, lisäys ja 

korjaus: 

• Saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkinnasta ja soveltamisesta saa lisätietoja 

Saamelaiskäräjien julkaisemasta oppaasta (Linkki oppaaseen). 

• Korjattu viittaus metsänhoito-ohjeen (luku 13, ei 9). 

2.7. Metsätuhot ja 2.7.1 Metsätuholain vaatimukset, lisäys: 

• Metsätuholain (1087/2013) lisäksi on otettava huomioon metsätuholain muutos 

(1168/2021). 
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4.1.1.1 Kuollut puu, lisäyksiä: 

• Kuollut puu jätetään maastoon myös silloin, kun uudelta maa-ainespaikalta tai tielinjalta 

poistetaan kaikki puusto. Tällöin kuollut puu siirretään maa-ainespaikan tai tielinjan 

viereiseen metsään. 

• Metsätuholain (1087/2013) lisäksi on otettava huomioon metsätuholain muutos 

(1168/2021). 

4.5.1 Kohteiden ja lannoitteiden valinta, täsmennyksiä: 

• Ojien tulva-alueet jätetään lannoituksen ulkopuolelle. 

• Suometsien lannoituksissa käytetään hidasliukoista fosforia sisältäviä tuhkalannoitteita 

4.5.2 Levitystyön toteuttaminen, täsmennyksiä: 

• Vesistöksi luetaan tässä yhteydessä myös peratut purot 

• Turvemailla ojien reunoille pyritään jättämään n. 1-2 metrin lannoittamaton vyöhyke aina 

kun mahdollista. Lasku- ja kokoojaojien suojavyöhykkeen leveys on vähintään 5 metriä, ja 

nämä ojat merkitään lannoitussuunnitelmaan. 

Tekniset muutokset: 

• Kansikuva ja takakansi. 

• Ulkoasun päivitys Metsähallituksen voimassa olevan graafisen ilmeen mukaiseksi.  

• Sana ”riistatiheikkö” on korvattu sanalla ”suojatiheikkö” koko oppaassa. 

 


