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METSÄNHOITOKORTTI 04-020

Rautateiden reunametsien hoito

Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan 
rautatiealueen ulkopuolista aluetta, 
joka tarvitaan rautatien turvallista 
käyttöä varten. Rautatiealueen omistaa 
valtio, sitä vastoin suoja-alue on yleen-
sä naapurin talousmetsässä. Se ulottuu 
radan tai lähimmän raiteen keskilinjas-
ta 30 metrin etäisyydelle. 

Korkea puusto rautatien suoja-alueella 
on riski rautatieliikenteen turvallisuu-
delle. Radalle kaatuvat puut aiheutta-
vat merkittävää haittaa junien kululle. 

Suoja-alueella talousmetsässä maan-
omistaja päättää metsänhoidosta ja sik-
si hänen on tärkeää kiinnittää huomiota 
metsänhoitoon ja turvalliseen työsken-
telyyn rautatien läheisyydessä.

Väylävirasto voi poistaa suoja-alueel-
ta puustoa, mikäli tämä on tarpeen 
rautatieliikenteen turvallisuuden var-
mistamiseksi. Se voi järjestää liikenne-
turvallisuutta vaarantavan puuston hak-
kuun ja myynnin kiinteistökohtaisesti. 
Rataturvallisuutta vaarantamattomia 
puita ja pensaita säästetään.

TAIMIKONHOITO
Suoja-alueella talousmetsässä taimikko 
hoidetaan tavanomaisesti ja oikea-aikai-
sesti. Taimikonhoidossa suositaan kui-
tenkin havupuita, jotka kehittyvät tu-
keviksi puiksi ja kantavat talvella lumen 
painoa kaatuilematta.

Taimikon varhaishoidossa havupuu-
taimikosta poistetaan havupuiden kas-
vua haittaavat lehtipuut. Varsinainen tai-
mikonhoito tehdään puiden 3–8 metrin 
pituusvaiheessa. Havupuun taimikosta 
poistetaan tällöin kaikki lehtipuut, jotka 
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UUDISTUSHAKKUUT
Rautatien suoja-alueella talousmet-
sässä tehdään uudistushakkuu avo-
hakkuuna tai luontaisen uudistamisen 
hakkuuna. Kun puuston on saavuttanut 
metsänhoitosuositusten mukaisen uu-
distuskypsyyden, metsää ei pidä enää 
harventaa. Uudistamista ei pidä lykä-
tä tarpeettomasti, sillä vanhenevassa 
puustossa saattaa olla myrsky- ja tuu-
lituhon riski.

Uudistushakkuu ulotetaan met-
säkiinteistön tilarajaan saakka suo-
ja-alueella. Rautatien varteen ei pidä 
jättää uudistushakkuussa sellaista puus-
toa, joka on altis hakkuun jälkeen tuulil-
le ja myrskyille. 

POIMINTA- JA 
PIENAUKKOHAKKUUT 
Poiminta- ja pienaukkohakkuut ovat jat-
kuvan kasvatuksen hakkuutapoja. Poi-
mintahakkuussa poistetaan metsikön 
suurimpia puita, tehdään tilaa pienem-
mille elinvoimaisille puille ja lisätään 
kasvutilaa uusien taimien syntymisek-
si. Kuusivaltaiset metsät ja pohjoissuo-
malaiset karut männiköt soveltuvat pää-
sääntöisesti poimintahakkuuseen.

Poimintahakkuuta voidaan täyden-
tää tekemällä pienaukkoja, jotka lisää-
vät taimettumista ja ylläpitävät seka-
puustoisuutta. Pienaukkoja tehdään 
vain varttuneeseen puustoon. 

TEKOPÖKKELÖT JA TIHEIKÖT
Tekopökkelöitä voidaan tehdä hakkuu-
koneella suoja-alueelle katkaisemalla 
puu 2–4 metrin korkeudelta ja jättä-
mällä latvaosa karsimattomana maa-
han. Tekopökkelöksi valitaan rinnankor-
keusläpimitaltaan yli kymmensenttisiä, 
kaupallisesti vähäarvoisten puulajien 
puita sekä vioittuneita tai kuolleita pui-
ta. Tekopökkelöiden tekemisestä on 
aina sovittava maanomistajan kanssa.

Suoja-alueella talousmetsässä sääs-
tetään matalia tiheikköjä, jotka turvaa-
vat luonnon monimuotoisuutta ja pie-
nentävät maisemassa näkyvää avointa 
hakkuualaa. 

Säästöpuiden tarkoituksena on lisä-
tä luonnon monimuotoisuutta. Säästö-
puita ei tule kuitenkaan jättää turvalli-
suusriskin takia rautatien välittömään 
läheisyyteen.

ovat kasvatettaviksi tarkoitettuja havu-
puita korkeampia. Jos mahdollista, rau-
tatien reunametsään ei jätetä lainkaan 
lehtipuita. Taimikko hoidetaan metsän-
hoitosuositusten mukaiseen ohjetihey-
teen.

Jos suoja-alueella taimikko on rau-
duskoivua, harvennetaan se metsänhoi-
tosuositusten mukaiseen ohjetiheyteen. 
Kun rauduskoivut saavat kasvutilaa, ne 
järeytyvät kestämään tuulta, myrskyjä 
ja lumikuormaa.

Verhopuusto, siemenpuut ja muu 
ylispuusto poistetaan niin varhain kuin 
mahdollista. Tällöin ylispuusto ei pääse 
aiheuttamaan riskiä rautatielle.

ENSIHARVENNUS
Rautatielle taipuvat ohuet puut ovat 
riski raideliikenteelle. Ensiharvennus 
on syytä tehdä ajallaan. Puusto suo-
ja-alueen talousmetsässä jätetään hie-
man keskimääräistä harvemmaksi 
mutta muutoin toimitaan metsänhoi-
tosuositusten mukaisesti. Ajourat sijoi-
tetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan 
korjuun edellyttämällä tavalla.

Ensiharvennuksessa suositaan mah-
dollisuuksien mukaan havupuita. Eten-
kin havupuita korkeammiksi kasvaneet 
lehtipuut on syytä poistaa. Näin este-
tään riukumaisiksi kehittyvät puut, jot-
ka voisivat taipua rautatien päälle. 

Harvennetussa metsässä puuston 
paksuuskasvu on nopeaa. Puiden järey-
tyminen vähentää lumi-, tuuli- ja myrs-
kytuhojen riskiä. 

ENERGIAPUUHARVENNUS
Rautatien varteen talousmetsään on 
saattanut jäädä hoitamaton nuori puus-
to. Voimakas tuuli ja lumi taittavat hen-
not rungot helposti rautatielle. Hakkuu 
voidaan usein toteuttaa energiapuuhar-
vennuksena. 

Rautatien reunametsässä tavoitel-
laan mahdollisimman nopeaa puiden 
järeytymistä ja siksi energiapuuhar-
vennuksessa puut jätetään tavanomais-
ta harvempaan. Ajoura sijoitetaan hak-
kuun kannalta tarkoituksenmukaiseen 
paikkaan.

VARTTUNEEN PUUSTON 
HARVENNUS
Puuston toinen harvennushakkuu teh-
dään suoja-alueella talousmetsässä 20-
30 vuotta ensiharvennuksen jälkeen. 
Puuston harvennus tehdään hieman 
lievempänä kuin metsänhoitosuosituk-
sissa suositellaan. Voimakas harvennus 

Varttunut puusto suoja-alueella talous-
metsässä.

Suoja-alueella talousmetsään ei pidä 
jättää säästöpuita radan välittömään 
läheisyyteen.

Uudistushakkuu suoja-alueella talous-
metsässä. Suoja-alueen raivauksessa 
poistetaan riskipuut ja säästetään mata-
lia tiheikköjä.

METSÄNUUDISTAMINEN
Rautatien reunametsä uudistetaan kas-
vupaikalle soveltuvilla menetelmillä. Kun 
hakkuualaa raivataan suoja-alueella, 
poistetaan kaikki puut lukuun ottamat-
ta matalia tiheikköjä. Maa muokataan, 
siemenet kylvetään ja taimet istutetaan 

altistaa varttuneen puuston myrsky-
tuhoille. 

Harvennuksessa poistetaan kaikki 
vahingoittuneet ja radalle päin kallis-
tuneet rungot. Ajourat sijoitetaan tar-
koituksenmukaiseen paikkaan korjuun 
edellyttämällä tavalla.
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suoja-alueella talousmetsään. Jos kas-
vupaikka on kuuselle sopiva, kuusta voi 
suosia rauduskoivun tai muun lehtipuun 
sijasta metsän uudistamisessa. 

Siemen- tai suojuspuita ei tule jättää 
suoja-alueella talousmetsään. Uudistusala 
taimettuu, vaikka siementävät puut ovat 
kauempana. Männyt ja kuuset siementä-
vät noin 1,5 kertaa pituutensa etäisyydel-
le. Rauduskoivun keveät siemenet kulkeu-
tuvat tehokkaasti tätäkin kauemmas.

Metsälaki velvoittaa huolehtimaan 
metsän uudistumisesta, kun hakkuualan 
koko on yli 0,3 hehtaaria ja kasvatuskel-
poista puustoa ei ole riittävästi. 

Hyvissä ajoin ennen puunkorjuun 
käynnistymistä tulee varmistaa työs-
kentelyn turvallisuus. Työmaakohtai-
sissa työohjeissa tulee ilmoittaa hak-
kuukoneenkuljettajalle rautatiestä ja 
työturvallisuudesta.

MITEN LISÄTÄ 
TYÖTURVALLISUUTTA SUOJA-
ALUEELLA TALOUSMETSÄSSÄ
• Ennakkoon leimikonsuunnittelussa 

selvitetään, onko suoja-alueella ta-
lousmetsässä riskipuita, jotka kaatues-
saan voivat ulottua rautatielle. Mikäli 
riskipuita on, tulee hakkuuoikeuden 
haltijan ottaa yhteyttä Väyläviraston 
rataisännöintiin, ja yhdessä neuvotella 
riskipuiden turvallisesta kaatamisesta.

• Tarvittaessa tehdään ennakkoraivaus 
näkyvyyden parantamiseksi.

• Tarvittaessa Väyläviraston rataisän-
nöinti antaa apua radan lähellä sijaitse-
vien, haastavien riskipuiden kaatami-
seen. Työturvallisuuden takaamiseksi 
radan lähellä tehtävään metsänhak-
kuuseen voidaan tarvita ratatyölupa 
tai jännitekatko. Väyläviraston rata-
isännöinti antaa ohjeet tähän ja Väy-
lävirasto maksaa tarvittavien työtur-
vallisuustoimien kustannukset.

• Varaudutaan jo 50 metrin etäisyy-
dellä rautatiestä puiden turvalliseen 
kaatoon. Puut kaadetaan rautatiestä 
poispäin, näin estetään mahdollinen 
puiden kaatumisen domino-ilmiö. Ko-
neenkuljettaja ottaa käyttöön ”aurin-
ko aina selän takana” -metodin. 

• Rautatiealueen läheisyydessä työs-
kenneltäessä turvallinen vähimmäis-
etäisyys on 3 metriä sähköjohtoihin, 
pylväisiin ja harusvaijereihin. Turvallis-
ta vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi ei 
saa viedä esimerkiksi kourakuormain-
ta ja siinä olevaa puutavaraa.

JOS PUU KAATUU RAUTATIELLE
• Ajolankoihin tai pylvääseen kosketta-

vaa puuta ei saa mennä irrottamaan.
• Katkennut ajolanka on edelleen jän-

nitteinen. Maahan osuessaan se muo-
dostaa vaarallisen askeljännitteen. Py-
syttele vähintään 20 metrin päässä 
vaurioituneen sähköradan rakenteis-
ta tai sähkörataan nojaavasta puusta. 

• Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi 
turvassa.

• Jos puu kaatui ajolangoille tai lähem-
mäs kuin 3 metriä lähimmästä kiskos-
ta, ilmoita siitä heti yleiseen hätänu-
meroon 112. Varaudu ilmoittamaan 
sijaintisi. Voit kertoa sijaintisi myös 
sähköratapylväässä olevan pylväsnu-
meron avulla, jos pystyt näkemään 
sen 20 metrin turvaetäisyydeltä.

VÄYLÄVIRASTON 
TOTEUTTAMA PUIDEN 
POISTO SUOJA-ALUEELLA 
NAAPURIN OMISTAMASSA 
TALOUSMETSÄSSÄ
Väylävirastolla on rautatieliikenteen tur-
vallisuuden sitä vaatiessa oikeus poistaa 
suoja-alueelta puustoa. Metsäkiinteistön 
omistajalle tuloutetaan puukaupan mu-
kainen puuston myyntitulo. Puuston en-
nenaikaisesta hakkuusta suoja-alueelta 
voi syntyä kiinteistönomistajalle talou-
dellista menetystä. Mikäli korvauksista 
ei päästä sopimukseen, korvaukset voi-
daan käsitellä Maanmittauslaitoksen pi-
tämässä maanmittaustoimituksessa.

Puuston poiston alkaessa Väyläviras-
to tiedottaa maanomistajille kiinteistö-
kohtaisesta puuston yhteismyynnistä. 
Metsän uudistamisvelvoitetta valvoo 
Suomen metsäkeskus metsälain perus-
teella. Tavoitteena on luontainen uudis-
tuminen, luonto aloittaa ennemmin tai 
myöhemmin uuden puuston syntymi-
sen. Alueella ei ole uudistamisvelvoitet-
ta alle 0,3 hehtaarin pienaukossa.

Väylävirasto noudattaa työssä metsä-
lain ja muiden lakien velvoitteita. Työs-
kentelyn turvallisuus perustuu Väylä-
viraston ohjeisiin ja valtioneuvoston 
asetuksiin puunkorjuutyön turvallisuu-
desta 23.8.2001/749. 

Väyläviraston tilaamassa työssä pois-
tetaan puustoa rautatiealueelta ja suo-
ja-alueelta, hakkuukoneenkuljettajalla 
on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspä-
tevyys rautatiealueella liikkumista varten.

Suoja-alueella uudistushakkuun jälkeen 
tehtiin laikkumätästys ja kuusen istutus.

PUUTAVARAN VARASTOINTI
Puutavaran varastointi suoja-alueella ei 
ole suotavaa sähköturvallisuuden vuok-
si. Puiden varastoiminen rautatiealueelle 
on kiellettyä. Rautatiealueen huoltotietä 
ei saa käyttää puutavaran kuljettamiseen.

TYÖTURVALLISUUS
Talousmetsässä suoja-alueella työsken-
telyssä otetaan huomioon työturvalli-
suuden vaatimukset mutta erillistä ra-
tatyöturvallisuuspätevyyttä ei vaadita. 
Rautatiealueella liikkuminen ja työsken-
tely sitä vastoin edellyttää ratatyöturval-
lisuuspätevyyden. 
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