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Energiapuukorjuutuet ja 

huomioitavat säädökset



• Energiapuu on yksi puutavaralaji muiden joukossa. 

• 3 keskeistä lakia

› Kemera - tuki pienpuun keräämiseen

› Laki metsätuhojen torjunnasta – varastointi

› Metsälaki - Puunkorjuun laatu 

• Vastaan voi tulla myös maankäyttö- ja rakennuslaki 

(kaavat), vesilaki, luonnonsuojelulaki

Energiapuu metsälainsäädännön 

näkökulmasta



• Ei erikseen energiapuutukea

• Nuoren metsän hoitohankkeissa pienpuun korjuutuki

› Kohteelta kerätään vähintään 35 m²/ha (P-Suomi 25 m²/ha) 

› Kaikilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti koko kuviolta

› Pienpuu = kuitupuu ja ohuempi

› Määrä osoitettava, jos metsäkeskus todisteen vaatii

› Muut NMH hankkeen ehdot täyttyvät

› Tuki 230 €/ha + 200 €/ha

Määräaikainen rahoituslaki (kemera)



• Ei erikseen energiapuuta

• Puutavara = kuorellinen puutavara, tyviläpimitta yli 10 cm, 

käyttötarkoituksella ei väliä.

• Havupuun poistovelvoite metsästä ja välivarastoista

› Mäntypuutavara viimeistään 1.7. (Pirkanmaa)

› Kuusipuutavara viimeistään 24.7. (Pirkanmaa)

› Ei sovelleta puutavarapinoon, josta enintään puolet yli 10 cm 

mänty- tai kuusipuutavaraa

› Ei sovelleta yksittäiseen mäntypuutavarapinoon (alle 20 m², yli 

200 m)

Laki metsätuhojen torjunnasta



• Poiskuljettamiselle vaihtoehtoisia menetelmiä

› Lukuisia vaihtoehtoja, löyvät lain 4 §:stä

• Terminaalit ja tehdasvarastot

› Ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla estetään 

hyönteistuhojen merkittävä leviäminen 

› Ei koske vanhoja terminaali ja tehdasvarastoja (ennen 

1.7.1991 perustettu) ellei toiminta ole oleellisesti muuttunut tai 

laajentunut 1.1.2014 jälkeen. 

› Omavalvontavelvollisuus ja omavalvontailmoitus

› Säädösten tunteminen

› Varastokirjanpito tms.

› Ilmoitus, jos lain velvoitteita ei voida  täyttää



• Metsänkäyttöilmoitus

› Ei tarvitse tehdä pieniläpimittaisen puuston hakkuusta. 

› Pieniläpimittainen = puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta 

enintään 13 cm.                   

• Korjuuvauriot

› Vaurioprosentti enintään 15 % jäävän puuston runkoluvusta

› Vaurio 

› Kuorivaurio 12 cm² rinnankorkeuden alapuolelle, 30 cm² koko 

rungon alueella

› Juuri yli 2 cm paksu ja enintään metri rungosta

› Urapainuma = Kangasmailla yli 10 cm syvä, turvemailla yli 20 

cm ja yli 1 metriä pitkä. Kivennäismailla enintään 20% ja 

turvemailla 25% ajourien kokonaispituudesta 

Metsälaki



• Jäävän puuston määrä, ppa m²/ha (taulukoita)

› Esim. pituus enintään 12 m – havupuut 700 – 800 kpl/ha, 

lehtipuu 600 kpl/ha (Pirkanmaa)

› Esim. pituus 12-14 m – havupuut ppa 8-9 m²/ha,              

lehtipuu 7 m²/ha (Pirkanmaa) 

• Korjuun laatu – yleisesti (tarkastusmäärä pieni)

› Suurimmat ongelmat ensiharvennuksissa runko- ja 

juurivauriot, liian leveät ajourat ja liian voimakas 

harvennus

› Hyvän arvosanan saa noin puolet tarkastuskohteista. 

Korjuun laatu 

Metsälaki


