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Tausta ja tavoite

• Metsämaan metsistä 94 % on metsätalouden käytössä

• Metsälaki ei edellytä luonnonhoitoa, sertifioinnit tehottomia

• Metsäluonnon uhanalaisuuskehitys on jatkunut

• Tehdyt luonnonhoitotoimet oikeansuuntaisia, mutta niukasti mitoitettuja ja 

ekologisesti riittämättömiä

• Osa luonnonhoidon toimenpiteistä jopa kääntynyt laskuun

• Käytetyt luonnonhoidon mitoitukset eivät perustu tutkimustietoon

• Monia metsänhoitoon liittyviä päivitysprosesseja käynnissä: metsälain 

vaikutusten arviointi, metsänhoidon suositukset, Metsähallituksen 

talousmetsien ympäristöopas, FSC-standardin päivitys ja Metsäteollisuus 

ry:n ympäristöohjelma

• Tutkimuskirjallisuuskatsausta aihepiiristä ei ole aiemmin näin laajasti tehty, 

mukana noin 200 julkaisun tulokset

• Mistä raja-arvoista ja mitoituksesta osoitettua ympäristöhyötyä

• Tutkimustulosten esittely ja johtopäätökset

• Tarkastelussa luonnon monimuotoisuus ja vesistöt 
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Tarkastelussa

• Vesistöjen suojavyöhykkeet

• Kuolleet puut

• Säästöpuut

• Luontotyyppien turvaaminen

• Energiapuun korjuu

• Lannoitus

• Maanmuokkaus

• Kulotukset ja 

ennallistamispoltot
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Vesistöjen 

suojavyöhykkeet



Suojavyöhykkeiden kahtalaiset tavoitteet

Rantametsän suojavaikutukset vesistöön

• karikkeen tuottaminen vesistöön

• kuolleiden puiden tuottaminen vesistöön

• puiden penkkoja vakauttava vaikutus

• vesistön varjostus

• ravinteiden ja kiintoaineiden pidättäminen

Rantametsän luontoarvojen turvaaminen

• enemmän lehtipuustoa ja kuolleita puita

• usein monipuolinen puu- ja pensaslajisto

• pienilmaston muutoksille herkkää lajistoa

• monia uhanalaisia luontotyyppejä ©
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Suojavyöhykkeen 

leveys ja rantametsien 

suojavaikutus

(LeDoux & Wilkerson 

2007)

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. WWF 2018.



Vesistöjen suojavyöhykkeet

• Vähintään 30 metriä leveä puustoinen suojavyöhyke ekologisesti hyvin perusteltu tavoite

• Vesi- ja rantametsäluonnon monimuotoisuusarvot, veden laatu

• Paras säilyttää käsittelemättöminä. Myös mahdollista jakaa suojavyöhyke poimintahakkuin 

käsiteltävään ja käsittelemättömään osaan, mutta silloin kokonaisleveyden tulisi olla leveämpi.

• Leveyden tarve vaihtelee olosuhteiden ja luontoarvojen mukaan.

• Parhaaseen tulokseen päästään kuvioimalla suojavyöhykkeet metsäsuunnittelussa.

• Koskematon 30 m säilyttää monia luontoarvoja, mutta silti ilmankosteus muuttuu ja tuulenkaadot 

lisääntyvät

• Myös korpien ympärillä noin 30 metrin suojavyöhykkeet ovat ekologisesti hyvin perusteltuja



FSC PEFC

• Suojavyöhykkeillä ei hakkuita, 

maanmuokkausta, ojitusta tai kantojen 

korjuuta

• Lammet ja järvet väh. 10 m

• Purot, joet, meri väh. 15 m

• Fladat ja kluuvit väh. 30 m

• Suojakaista 5-10 m, saa hakata, mutta ei 

muokata, lannoittaa tai korjata kantoja
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Kuollut puu



Luonnonmetsissä lahopuuta 20–30 % koko puuston 

määrästä

Luonnonmetsissä 20–200 m3/ha, tavallisesti 60–120 

m3/ha

Lahopuun määrä vähentynyt 95 % luonnonmetsiin 

verrattuna

Lähde: J. Stokland ym. 2004



Kuolleen puun määrän kehitys 

Etelä- ja Pohjois-Suomen kivennäismailla

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. WWF 2018.



Kuollut puu

• Mitä enemmän, sen parempi

• Syytä säästää kaikki kuolleet puut – metsätuholaki ja mahdolliset vaarat kulkureiteille 

huomioiden

• Yli 20 cm läpimitaltaan olevilla lahopuilla suurin merkitys lajistolle

• Hävikkiä puunkorjuun ja maanmuokkauksen yhteydessä tulee vähentää 

• Huomioitava kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa

• Luontoarvoiltaan merkittävillä alueilla ja suojelukohteita ympäröivien talousmetsien 

lahopuutavoitteeksi tulee asettaa vähintään 20 m3/ha

• Näillä alueilla tulee säästää ja tuottaa erityisesti niitä lahopuulaatuja, joita alueella esiintyvät 

uhanalaiset lajit tarvitsevat elinympäristöikseen

• Eri lajiryhmien esiintymisen kynnysarvo vaihtelee 10‒80 m3/ha välillä

• Peukalosääntö: 20 ha:n metsä, jossa 20 m3/ha lahopuuta, joka väh. 20 cm läpimitaltaan



FSC PEFC

• Lehtilahopuu säästetään aina

• Havulahopuu (ø >10 cm) väh. 20 kpl/ha

• Ei suoraa lahopuun jättämisvaatimusta, 

vaan niputettu yhteen säästöpuiden kanssa: 

säästöpuita (ø >10 cm) tai lahopuita (ø >20 

cm) keskimäärin 10 kpl/ha
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Säästöpuut
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Vanhoja puita 

niukasti

Säästöpuiden korjaamisen ja 

suuren kuolleisuuden vuoksi niistä 

muodostuu nykyisillä 

säästöpuumäärillä todella vähän 

vanhoja puuyksilöitä.



Säästöpuut

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. WWF 2018.



Säästöpuut

• Säästöpuiden minimimäärätavoite 5–10 % puustosta 

• Etelä-Suomessa 15–30 m3/ha

• Selkeä minimi toisen tutkimuksen mukaan: yli 10 m3/ha (nyt 3 m3/ha)

• 20 cm:n minimiläpimitta hyvin perusteltu koko Suomessa

• Säästöpuiden keskittäminen ekologisesti perusteltua

• Enemmän säästöpuustoa luontoarvoiltaan merkittävien alueiden ympäristöön

• Säästöpuut huomioitava ja säästettävä jo taimikonhoidossa ja kasvatushakkuissa

• Edellytettävä myös kasvatushakkuissa ja metsän jatkuvassa kasvatuksessa

• Harvennuksen jälkeen jää yhtä monta puulajia kuin ennen harvennusta

• Aluspuustoa ei harvenneta eikä raivata



FSC PEFC

• Päätehakkuussa 10 kpl ø > 20 cm • Ei pelkkää säästöpuuvaatimusta, vaan 

niputettu yhteen lahopuiden kanssa: 

säästöpuita (ø >10 cm) tai lahopuita (ø >20 

cm) keskimäärin 10 kpl/ha
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Luontotyyppien 

turvaaminen



Luontotyyppien turvaaminen

• FSC-standardin kriteerin 6.4. säästettävien suojelukohteiden lista on hyvä perusta 

metsätaloudessa turvattaville luontotyypeille lakisääteisten kohteiden lisäksi

• Olennaista on, että luontotyypit rajataan niiden luontaisten rajojen mukaisesti ilman 

keinotekoisia pienialaisuuden vaatimuksia

• Nykyisissä ohjeissa ja standardeissa ennallistamisen ja aktiivisen hoidon edistäminen on 

melko huonosti esillä

• YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoite on ennallistaa 15 % heikentyneiden luontotyyppien 

pinta-alasta





Myös seuraavat luontotyypit syytä huomioida

• Dyynimetsät

• Karukkokankaat

• Kalkkikalliot

• Kalkkipitoisten maapohjien metsät 

• Serpentiinikalliot 

• Ultraemäksisen maapohjan metsät

• Pähkinäpensaikot, jotka eivät ole lehtoja

• Metsäpaloalueet ja muut häiriömetsät

• Aktiivisista hoitotoimista hyötyvät luontotyypit

• Ennallistettavat luontotyypit
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PEFC 
Heikkouksia: vaatimuksena säilyttää vain tärkeimmät ominaispiirteet valtaosalla 

kohteesta, luontotyypit hyvin harvinaisia tai asetetut kriteerit luontotyypeille erittäin 

korkeita. Eli ei käytännön vaikutusta metsätalouden harjoittamiseen.
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Energiapuun 

korjuu



Energiapuun korjuu

• Kuusen latvusmassan korjuu ei ole kovin suuri ongelma monimuotoisuuden turvaamisen 

kannalta, mutta kantojen korjuu on

• Metsikkötasolla syytä jättää noin 30 % latvusmassasta korjaamatta

• Kantojen korjuu syytä jättää vain voimakkaasti juurikäävän infektoimille aloille

• Lajistovaikutus jäänee vähäiseksi, jos kantoja korjataan max. 10 % avohakkuiden pinta-alasta 

(n. 30 % kannoista jätetään)

• Lehtipuiden hakkuutähteen, järeiden kuolleiden puiden korjuuta sekä vaurioittamista 

korjuussa on vältettävä

• Energiapuun korjuuta ei tule tehdä alueilla, joilla on korkeita lahopuuhun liittyviä luontoarvoja

• Energiapuuharvennuksen jälkeen metsässä tulee olla jäljellä yhtä monta puulajia kuin siellä 

kasvoi ennen harvennusta



FSC PEFC

• Jätetään väh. 30 % hakkuutähteestä

• Kantoja jätetään väh. 25 kpl/ha

• Ei korjata vanhoja tai alle ø 15 cm kantoja

• Kaikki yli 10 cm pysty- ja maalahopuut 

jätetään korjaamatta ja rikkomatta

• Jätetään väh. 30 % latvusmassasta

• Kantoja jätetään väh. 25 kpl/ha

• Vanhat kannot ja alle ø 15 cm kannot 

jätetään
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Lannoitus



Lannoitus

• Typpilannoitus rehevöittää pintakasvillisuutta ja lisää typen huuhtoutumista 

• Etenkin päätehakkuun jälkeen

• Typpilannoitus happamoittaa maaperää, mutta lisää hiilen sitoutumista siihen

• Turvemailla tulee käyttää vain lannoitteita, joiden fosfori on hidasliukoisessa muodossa

• Tuhkalannoituksen vesistöjä rehevöittävä kuormitus on ollut vähäistä

• Lannoituksen vesiensuojelu toteutuu maalevityksessä riittävän hyvin, kun jätetään 30 metrin 

puustoiset suojavyöhykkeet kaikkien vesistöjen ja pienvesien rannoille

• Lentolevityksessä voi olla tarpeen käyttää 50 metrin suojavyöhykettä vesistöihin

• Suojavyöhykkeitä jätettävä myös luonnonsuojelualueiden, soiden ja arvokkaiden 

luontokohteiden ympärille



FSC PEFC

• Ei lannoitusta:

• Lammet, järvet, meri 50 m lähempänä

• Purot 20 m lähempänä

• Ojat 5 m lähempänä

• Ei suoria rajoituksia
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Maanmuokkaus
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Maanmuokkauksen 

haitat

• Maanmuokkaus vaurioittaa 

mustikkaa ja jäkäliä, aiheuttaa 

lahopuun hävikkiä

• Korpia ja soistuneita kankaita 

häviää pysyvästi 

ojitusmätästyksen 

seurauksena. Kaikki korpityypit 

ovat uhanalaisia suotyyppejä.

• Maanmuokkaus lisää 

hiilipäästöjä ilmakehään sekä 

kiintoaine-, ravinne- ja 

metallipäästöjä vesistöihin.



Päätehakkuu ja maanmuokkaus 

aiheuttavat suurta kuolleiden puiden hävikkiä 

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. WWF 2018.



Maanmuokkaus

• Maanmuokkauksen välttäminen (jatkuva kasvatus) tai kevyt maanmuokkaus säilyttää 

ympäristöarvot parhaiten

• Lahopuun hävikille on syytä asettaa raja-arvo, jonka toteutumista kontrolloidaan

• Kangasmailla maanmuokkauksen vesistövaikutukset ovat pääasiassa hyvin hallittavissa kun 

jätetään 30 metrin puustoinen suojavyöhyke ja noudatetaan Tapion ja Metsätehon suosituksia

• Vesiensuojelun riskikohteet tulee selvittää

• Suurimmat vesistökuormituksen riskit ovat ojitusmätästyksessä ja ojien perkauksessa turvemailla ja 

hienojakoisilla kivennäismailla. Näitä tulisi välttää.

• Korvissa, muilla uhanalaisilla suotyypeillä  ja vesiensuojelun riskikohteilla kannattaa harjoittaa 

jatkuvaa kasvatusta

• Näin vähennetään hiilipäästöjä ja edistetään vesiensuojelua, riistanhoitoa ja uhanalaisten suotyyppien 

säilymistä.



FSC PEFC

• Ei yli 25 cm syvää aurausjälkeä

• Maanmuokkaus kielletty vesistöjen 

suojavyöhykkeillä ja eräillä luontoarvoiltaan 

merkittävillä kohteilla 

• Ei maanmuokkausta vesistöjen 

suojakaistalla 5-10 m rannasta
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Kulotus ja 

ennallistamispoltot



Kulotukset ja ennallistamispoltot vähentyneet 2000-luvulla

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. WWF 2018.



Kulotus ja ennallistamispoltot

• Kulotusten ja ennallistamispolttojen lisäämiselle on suuri ekologinen tarve. Tulen vaikutus on 

suhteellisesti eniten puuttuva ekologinen tekijä Suomen metsäluonnossa

• Ruotsin FSC-standardin kulotusvaatimus on 5 % päätehakkuualojen pinta-alasta. Tämä olisi 

perusteltua Suomessakin.

• Kulotusaloille tulee jättää 10–20 % puustosta säästöpuiksi paremman lahopuujatkumon 

turvaamiseksi. Tämä lisäisi merkittävästi kulotusten ekologista vaikuttavuutta.

• Kulotusta tulee ohjata ensisijaisesti kokonaisten uudistusalojen kulotuksiin (min.1–10 ha) sekä 

suojelukohteiden ennallistamispolttoihin.

• Hyödyt monimuotoisuuden turvaamiselle ovat suuremmat kuin säästöpuuryhmien poltolla

• Poltot tulee toteuttaa alkukesällä, palonvaatijahyönteisten lentoaikaan.
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Palanut puu

Kulotettujen päätehakkuualojen 

kannoissa ja hakkuutähteissä on 

enemmän tulen vaurioittamaa 

puuta kuin pelkissä 

säästöpuuryhmissä. 



FSC PEFC

• Kulotusta vuosittain 3 % päätehakkuualasta 

(MT ja karummat kasvupaikat) 5-

vuotiskaudella. Jos poltetaan >0,2 ha 

puustoineen, voidaan laskea pinta-

alatavoitteeseen 5-kertaisena

• Koskee metsänomistajaa, jolla 

sertifioinnissa yli 10 000 ha metsää

• 1 kulotus vuodessa/200 000 ha (ml. 

metsäpalot ja ennallistamispoltot)

• Jos sertifikaatissa alle 200 000 ha metsää, 

ei kulotusvaatimusta
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Raportti 

ladattavissa 

maksutta

Tutkimustietoon perustuvia 

suosituksia vastuullisen 

metsänhoidon kehittämiseksi:

wwf.fi/metsanhoitoraportti


