METSÄNOMISTAJIEN VALTAKUNNALLISEN METSÄTAITOKILPAILUN SÄÄNNÖT
Vuosittain järjestetään metsänomistajien valtakunnallinen metsätaitokilpailu. Sen tarkoituksena
on yksityismetsätalouden toiminnan tunnetuksi tekeminen, maakunnallisten kilpailujen
arvostuksen kohottaminen, metsänomistajien tietojen ja taitojen entistä korkeampi
tunnustaminen sekä metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen. Valtakunnallisessa
kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
1 § Ajankohta
Metsänomistajien valtakunnallinen metsätaitokilpailu järjestetään vuosittain kesä-syyskuussa.
2 § Järjestämisoikeus
Metsäkeskusten johtajat sopivat kokouksessaan kilpailun järjestämisen vuoroista.
Sääntöjä koskevia muutosehdotuksia tulee ilmoittaa Tapioon, joka kokoaa ja kutsuu koolle
tarvittaessa sääntötoimikunnan. Metsäkeskusten johtajat hyväksyvät kokouksessaan
sääntömuutokset.
3 § Osanotto-oikeus
Kilpailu on tarkoitettu metsänomistajille ja metsätaitoilun harrastajille. Siihen voivat osallistua
kaikki metsänhoitoyhdistykset, metsäalan yritykset, metsänomistajayhdistykset ja
metsänomistajakerhot (jäljempänä käytetään yhteisnimeä yhdistykset) ennakkoon ilmoittamallaan joukkueella. Metsänhoitoyhdistys, joka toimii useamman kuin yhden kunnan alueella, voi
ilmoittaa kilpailuun useamman joukkueen. Joukkueita voi olla kuitenkin korkeintaan yhtä monta
kuin metsänhoitoyhdistyksen alueella on kuntia. Osanotto-oikeuden saavalla
metsänomistajakerholla tulee olla kirjallinen toimintasuunnitelma, säännöt, johtokunta tai hallitus
ja vähintään 30 luetteloitua jäsentä.
Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan myönnetä metsäalan opistoasteen tai korkeamman
metsäalan ammattikoulutuksen saaneelle henkilölle tai siihen opiskelevalle metsänomistajalle,
eikä metsäalalla toimivalle tai toimineelle metsätoimihenkilölle.
4 § Sarjat
Kilpailu käydään miesten ja naisten sarjoissa sekä yhdistysten välisenä joukkuekilpailuna.
Yhdistys saa ilmoittaa korkeintaan neljä osanottajaa/joukkue. Jos osanottajia on neljä, niin joukkueessa on oltava molempia sukupuolia. Joukkuekilpailussa tulokseen lasketaan mukaan
joukkueen kolmen parhaimman jäsenen tulos.
5 § Kilpailukortti
Kilpailu käydään metsänomistajien kilpailukortin mukaisesti. Kilpailukortissa on leimaustehtävä
ja 14 taitotehtävää.
6 § Paremmuusjärjestyksen määräytyminen ja palkinnot
Henkilökohtaisessa kilpailussa paremmuusjärjestyksen ratkaisee tehtävä- ja leimauspisteiden
yhteenlaskettu pistemäärä. Tasapisteiden sattuessa voittaa se, jolla on korkein pistemäärä
tehtäväosassa. Tämän jälkeen ratkaisee puuston kokonaistilavuus -tehtävässä saatu
pistemäärä. Seuraavana ratkaisee yksittäisen puun tilavuus -tehtävässä saatu pistemäärä. Ellei
sijoitus ratkea näiden vertailujen jälkeenkään, määrätään sijoitus arpomalla.

Joukkuekilpailussa paremmuusjärjestyksen ratkaisee joukkueen jäsenten tehtävä- ja
leimauspisteiden yhteenlaskettu pistemäärä. Jos joukkueiden pisteet menevät tasan, niin
paremmuuden ratkaisee se, missä joukkueessa on parhaiten sijoittunut jäsen.
Joukkuekilpailun voittanut yhdistys saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Kierto katkeaa, kun
sama yhdistys voittaa toisen kerran. Yhdistys saa kiertopalkinnon omakseen ja uusi palkinto
laitetaan kiertoon. Naisten, miesten ja joukkuekilpailun kolme parasta saavat mitalin. Edellä
mainituista palkinnoista huolehtii Tapio. Järjestäjä huolehtii muista palkinnoista.
7 § Kilpailijoiden yhteistoiminta
Metsätaitokilpailu rakentuu yksilöllisen ja rehdin suorituksen periaatteelle. Sen vuoksi
kilpailijoiden yhteistyö ja ulkopuolinen avustaminen on kilpailun aikana kielletty. Samalla
lähtöajalla ei voi lähteä saman yhdistyksen osanottajia. Sääntöjä rikkonut kilpailija suljetaan pois
kilpailusta.
8 § Välineet
Kilpailussa sallitaan vain relaskoopin ja tavanomaisten taulukoiden käyttö sekä kilpailukortissa
olevat ohjeet ja taulukot. Kilpailijalla ei ole oikeutta kilpailun aikana pitää hallussaan tai käyttää
minkäänlaisia laskimia tai mittausvälineitä eikä matkapuhelimia. Varsinaisia teknisiä mittauksia
ei ole lupa tehdä.
9 § Tehtävien sijoitus, laadinta, aika ja pistelaskenta
Leimaustehtävä ja 14 taitotehtävää sijoitetaan polun tai viitoitetun reitin varrelle. Reitin pituus on
1-3 kilometriä. Tehtävien on oltava yksiselitteisiä eikä tehtäviksi tule valita rajatapauksia.
Määritykset tehdään koealoille lukuunottamatta tehtäviä 7, 9 ja 13. Koeala on sijoitettava niin,
että se on vain yhdellä metsikkökuviolla. Sen tulee olla muodoltaan säännöllinen ja 0,1 - 0,5
hehtaarin suuruinen. Koeala on rajattava linjakepein ja valkoisin, keltaisin ja sinisin nauhoin.
Koeala mitataan vaakatasossa, paitsi tehtävä 13.
Osanottajille on ilmoitettava kilpailupaikalla mittauksen minimiläpimitta. Läpimitat mitataan
tasaavaa luokitusta käyttäen ja pituus metrin tasaavin luokin. Kaikki puuston tilavuudet
tarkoittavat todellista kokonaistilavuutta kuorellista puuta.
Tehtäväjärjestys on ilmoitettava kilpailuohjeissa. Järjestäjien on tulosten julkistamisen
yhteydessä esitettävä lyhyesti perustelut ratkaisuille tehtäviin 1, 2, 3, 6, 14 ja leimaus.
Tehtävien ratkaisujen tulee perustua Tapion suosituksiin hyvästä metsänhoidosta.
Tehtävien tekemiseen on varattava aikaa yksi tunti ja viisitoista minuuttia sekä siirtymistä varten
yksi minuutti reitin alkavaa 100 metriä kohti. Kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja yli 60-vuotiaat
kilpailijat saavat ikähyvityksenä 10 minuuttia, kun radan pituus on vähemmän kuin 2500 metriä.
Heidän ikähyvityksensä on 20 minuuttia, kun radan pituus on 2500 metriä tai enemmän.
Mikäli kilpailija ylittää tehtävien suoritukseen varatun kokonaisajan, hänen tuloksestaan on
vähennettävä kolme pistettä jokaista alkavaa ylitysminuuttia kohti.
Pistelaskennassa taitotehtävien 1, 2, 3, 6 ja 14 oikea vastaus antaa 5 pistettä, väärä 0 pistettä.
Tehtävien 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 oikea vastaus 10 pistettä, lähinnä seuraavat 8, 5, 3, 1.
Tehtävän 5 (puuston kokonaistilavuus kuorineen) oikea vastaus antaa 20 pistettä, lähinnä
seuraavat 15, 10, 5, 1. Leimaustehtävässä maksimi on 70 pistettä, väärin poistettu puu -1 piste,
väärin jätetty puu -1 piste. Leimaus- ja taitotehtävien suurin yhteenlaskettu pistemäärä on 195
pistettä.
Tehtävien erityisohjeet ovat seuraavat:

1. Kasvupaikkatyyppi
Kasvupaikkatyyppi määritetään Lehto-Leikola Käytännön metsätyypit -oppaan mukaisesti.
2. Taimikon ensisijainen hoitotarve seuraavan 2 vuoden aikana.
3. Metsikön käsittely seuraavan 5 vuoden aikana.
4. Puuston pohjapinta-ala, m2/ha
5. Puuston kokonaistilavuus, m3/ha 8. Runkoluku, kpl/ha
Koealat sijoitetaan yhdelle metsikkökuviolle. Minimiläpimitta ilmoitetaan kilpailijoille. Tilavuus
ilmaistaan kuorellisena. Kuolleita puita ei mitata.
6. Kehitysluokka
Kehitysluokilla tarkoitetaan valtakunnallisissa metsänhoitosuosituksissa määriteltyjä
kehitysluokkia.
7. Puun pituus, m
8. Runkoluku, kpl/ha
Koealat sijoitetaan yhdelle metsikkökuviolle. Minimiläpimitta ilmoitetaan kilpailijoille. Kuolleita
puita ei mitata.
9. Yksittäisen puun tilavuus kuorineen, m3
Puun kokonaistilavuus saadaan tilavuustaulukoista interpoloimalla. Arvioitava puu on merkittävä
selvästi ja kilpailijoiden pääsy sen välittömään läheisyyteen on estettävä.
10. Vallitsevan puuston ikä, vuotta
Vallitsevan puuston iällä tarkoitetaan todellista biologista ikää. Käytetty ikälisäys kanto- tai
rinnankorkeusikään on ilmoitettava kilpailijoille.
11. Puuston kasvu, m3/ha/v
Kasvu ilmoitetaan kuorellisena puuna. Havupuista kairataan viiden viimeisen vuoden sädekasvu
ja mitataan pituuskasvu.
12. Puuston keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta, cm
Keskiläpimitalla tarkoitetaan puuston pohjapinta-alalla painotettua keskiläpimittaa. Tehtävä
käsittää koealan minimiläpimittaa suuremmat puut.
13. Alueen pinta-ala, ha
Arvioitava pinta-ala on pyrittävä rajaamaan luonnollisia maasto- ja metsikkökuvioita myöten ja
mitattava maaston kaltevuuden mukaan.
14. Metsän monimuotoisuus
Arvioitavan kohteen on oltava sellainen, että se voidaan olettaa tunnettavan koko Suomessa.
Lähtökohtana tehtävän laadinnassa ovat metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt.

Leimaus
Leimauksessa noudatetaan metsänhoitosuositusten harvennusmalleja.
10 § Protestit ja muistutukset
Kilpailua koskeva protesti on jätettävä kirjallisena kilpailun johtajalle viimeistään 30 minuutin
kuluttua tulosten julkistamisesta.
Tulosluetteloa koskeva muistutus on tehtävä viikon kuluessa luettelon postittamisesta
osallistuneille yhdistyksille.
Jokaiseen kilpailuun nimetään erikseen tuomaristo, johon kuuluu Tapion, järjestävän
metsäkeskuksen ja metsänomistajaliiton edustaja. Yksi tuomariston jäsenistä toimii kilpailun
johtajana. Järjestävä metsäkeskus nimeää valvojan, joka tarkistaa kilpailun tehtävien ja
järjestelyjen sääntöjen mukaisuuden.
11 § Tulkintatapaukset
Muut säännöissä mainitsemattomat tulkintatapaukset ratkaisee tuomaristo.
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