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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Kuusamon 
metsät

Kuusamon p-a 580 900 ha, vesistöjä 14 %

Maa-ala 498 000 ha

Valtion maata  76 000 ha, 15 % maa-alasta

 Maapinta-alasta on suojeltu n 18 %

Valtio 67 800 ha

Yksityiset 2810 ha

Metsälain 10 § kohteet 18 900 ha

Kuusamossa on pinta-alallisesti 23 % metsälain 10 §
kohteista

Lisäksi kaavoituksella rajoitetaan metsien käyttöä
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Kuusamon 
metsien 
erityispiirteitä

 metsien keskikorkeus 270 m mpy

 tyypillisiä kunttaiset kuusimetsät               
(kuntta on maatumaton raakahumus-kerros kivennäismaan päällä)

 männyn siemenvuosia harvoin
koska lämpösumma alhainen, hyvä siemensato saadaan keskimäärin 10 –15 vuoden välein

 luontainen uudistaminen epävarmaa

 metsien muilla käyttömuodoilla suuri 
merkitys; marjastus, retkeily, metsästys, 
porotalous ja matkailu
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Kuusamon 
metsänomistus

Yksityisomistus 83 %, valtio 15 %, yhtiöt 2 %

 metsänomistajia (metsälöitä) 4800, 

 joissa omistajia noin 10 000, koska

• 30 % yhteisomistustiloja (kp)

 omistajista 40 % asuu muualla

 tilojen keskikoko on n. 65 hehtaaria

 keskituotto tilalla noin 2000 €/v
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Puusto 
yksityismetsissä

Puustopääoma metsätalousmaalla 18,9 milj m3

Keskimäärin metsätalousmaalla 49 m3/ha

Keskikasvu metsämaalla 3,3 m3/ha/v

Kokonaiskasvu metsätalousmaalla 1 milj m3/v

Hakkuusuunnite 578 000 m3/v

Metsien hyödyntämisaste Kuusamossa alhainen

Hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään noin 65 %

Metsänhoitoyhdistyksen tavoitteena aktivoida 
metsänomistajia hoitamaan metsiään ja 
tekemään puukauppaa
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Metsät 
Kuusamon 
taloudessa

 Puunmyyntituloja 9-13 milj euroa vuodessa

 Kemera-tukia 1,7- 1,9 milj e/v

 Metsätalouden palvelut yht 12,5 mil e/123 henkilöä

 Metsäkuljetukset 15 milj e  

(metsärekkaliikenteessä arviolta 100 henk)

 Saha- ja huonek teollisuuden liikevaihto 130 milj e 

 Saha- ja huonek teollisuuden Työntekijöitä  313 henkilöä 

• Metsienhoidon ja jalostuksen työlliset 430 + kulj 100

• METSISSÄ, JALOSTUKSESSA JA KULJETUKSISSA 530 henk

• METSISTÄ JA JALOSTUKSESTA 170 Milj euroa
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Kiitos 
mielenkiinnosta


