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Synteesiraportin tehtävänanto

24.5.2022

• Talousmetsien luonnonhoito on yleisnimitys toimille, joilla toteutetaan 

puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsänkäsittelyssä

• ”…tavoite on koostaa yhteen ajantasainen tutkimustieto talousmetsien 

metsän- ja luonnonhoidon vaikutuksista metsälajiston 

monimuotoisuuteen ja sisävesien laatuun ja monimuotoisuuteen”

• Työryhmä (aakkosjärjestys): Matti Koivula, Pauliina Louhi, Janne 

Miettinen, Mika Nieminen, Sirpa Piirainen, Pekka Punttila ja Juha 

Siitonen

• Alustukset: (1) luonnonhoidon nykytila ja kehitystarpeet; (2) poiminnat 

tutkimussynteesin päätuloksista
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OSA 1

Talousmetsien monimuotoisuuden turvaamisen

keskeiset ekologiset perusteet
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OSA 2

Luonnonhoidon lajisto- ja vesistöhyödyt ekologisen 

tutkimuksen valossa

24.5.2022
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Elävät säästöpuut, ryhmät ja suojavyöhykkeet

• Uhanalaisarvioinnit: vanhojen, järeiden puiden suuri lajistomerkitys => kaikilla 

puulajeillamme uniikkia, osin uhanalaistakin lajistoaan

• Lajisto, olosuhteet ja lahopuujatkumo: stressitekijöitä sietävät puut (koko, laji) 

=> säästäminen pysyvästi => pitkä lahopuujatkumo

• Yksittäiset säästöpuut: suojaavat pökkelöitä tai korpilaikkuja paahteelta, estävät 
maanmuokkausta, tavanomainen metsälajisto

• Ryhmittäisyys (esim. <5 m3/ha) => varjoisten metsien lajisto ja rakenteiden suoja => 
sertifikaatin minimi liian vähän lahopuujatkumon varmistamiseksi (esim. 10 m3/ha 
lahopuujatkumo => 30 m3/ha eläviä säästöpuita)

• 0,5 ha säästöpuumetsikkö: tavanomainen lajisto säilyy, herkimmät häviävät silti

• Suojavyöhyke => kohteen eliölajisto ja/tai olosuhteet => avohakkuun reunavaikutus 
25-50 m varttuneen metsän sisäosiin (puronvarsi, avainbiotooppi)
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Siitä huolimatta, että järeiden puiden määrä on lisääntynyt huomattavasti…

• vanhojen ≥ 150-vuotiaiden puiden kokonaismäärä on vähentynyt 3 %

• vanhojen ≥ 100-vuotiaiden puiden kokonaismäärä on vähentynyt 12 %

• vanhojen ≥ 150-vuotiaiden lehtipuiden kokonaismäärä on vähentynyt 35 %
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Elävät säästöpuut, ryhmät ja suojavyöhykkeet

• Taloudellisesti vähäarvoiset isot lehtipuut hyvä säästää elävinä

• Säästöpuiden hyvä olla järeitä ja vanhoja

• Säästöpuita hyödyllistä jättää kaikissa metsänhoidon vaiheissa, aina pysyvästi, 

ja yleensä ryhmittäin ennemmin kuin yksinpuin

• Tavanomaiset uudistusalan säästöpuuryhmät eivät pitkällä aikavälillä hyödytä 

uhanalaista lajistoa => yhdistele useamman uudistushehtaarin säästöpuut yli 

puolen hehtaarin säästöpuumetsiköiksi 

• Säästöpuut muodostavat aikanaan kuollessaan järeää lahopuuta => esim. 10 

m3/ha lahopuujatkumo vaatii eläviä säästöpuita joka uudistushakkuussa noin 

30 m3/ha
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Lahopuu

• Lahopuuta luonnontilaisissa metsissä mm. maantieteestä ja 

metsätyypistä riippuen 20-120 m3/ha

• VMI12: lahopuuta puuntuotannon metsämaalla Etelä-Suomessa 3,9 

(mutta suotuisa trendi) ja Pohjois-Suomessa 4,8 m3/ha

• Lahopuun vähyys: ensisijainen uhanalaisuuden syy 153 ja yksi 

uhanalaisuuden syy 280 uhanalaiselle metsälajille (19 ja 34 % 

uhanalaisista metsälajeista)

• Määrä ja laatu!

• Keinoja lisätä lahopuuta:
• Olemassa olevan lahopuuston säästäminen hakkuussa

• Tekopökkelöiden tuottaminen

• Maanmuokkauksen välttäminen

• Energiapuun korjuun välttäminen

• Kulotukset kohteilla, joilla säästöpuustoa
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Sekapuustoisuus ja lehtipuut

• Ekologiset perusteet: lehtipuut havumetsien dynamiikan ja rakenteen osina

• Lehtipuiden merkitys lajistolle ja luontotyypeille

• Lehtipuuvaltaisten metsien ja vanhojen, järeiden lehtipuiden ja järeän

lehtilahopuun puute => lehtimetsälajiston ja vanhoista, elävistä ja kuolleista

lehtipuista riippuvaisen lajiston väheneminen ja metsäluontotyyppien laadun

heikentyminen

• Lehtipuuvaltaisten metsien, lehtipuuston osuuden ja vanhojen lehtipuiden

määrien kehitys: lehtipuumäärä kasvussa, osuus vakaa

• Lehtipuuston ja vanhojen lehtipuiden huomioiminen talousmetsien ja 

suojelualueiden hoidossa

• Metsänhoitosuositukset

• Metsäsertifiointi

• Suojelualueiden hoito ja ennallistaminen

• Lehtipuiden suosiminen talousmetsien hoidossa
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Kulotus

• Ekologiset perusteet: metsäpalot havumetsien dynamiikan ja rakenteen 

määrääjinä

• Palojen merkitys lajistolle ja luontotyypeille: palojen puute => palolajiston 

ja paloympäristöjen taantuminen ja uhanalaistuminen

• Kulotus metsäpalojen korvaajana? Merkittäviä pitkän aikavälin palolaji- ja 

lahopuuhyötyjä

• Metsäpalojen ja kulotusten määrät olleet pitkään laskussa (useita syitä)

• Metsäpalojen ja kulotuksen huomioiminen talousmetsien ja 

suojelualueiden hoidossa

• Metsänhoitosuositukset

• Metsäsertifiointi

• Suojelualueiden hoito ja ennallistaminen

• Hallitusohjelma

• Tulen käyttö talousmetsien hoidossa
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Riistatiheiköt ja kerroksellisuus

• Suoria hyötyjä metsäkanalinnuille, muulle pienriistalle sekä mustikalle 
seuralaislajistoineen => heijastuu laajemmalle metsälajijoukolle

• Lyhyen aikavälin hyödyt metsärakenteiden monipuolistumisen kautta; 
metsäisten elinympäristöjen kytkeytyneisyys voi kohentua; peitteisen alan 
osuus kasvaa hieman

• Pidemmällä aikajänteellä tiheiköillä on potentiaalia lahopuun 
muodostumisessa ja puulajikoostumuksen ylläpitämisessä

• Lisätietoa tarvitaan

- Tiheiköt eri metsälintulajiryhmien pesimä- ja poikasympäristöinä

- Tiheikköjen määrä ja laatu => eri lajiryhmät

- Hyönteis- ja kasvilajiston hyötyjät
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Avainbiotoopit

• Metsänhoitosuositusten listaamat arvokkaat kohteet, mukaan lukien metsä- ja 

luonnonsuojelulakien elinympäristöt

• Lajistoltaan ja rakennepiirteiltään tavanomaista talousmetsää arvokkaampia

• Voivat parantaa suojelualueverkon ekologista kytkeytyneisyyttä

• Pienialaisuus tarkoittaa voimakasta, lajistoa ja pienilmastoa muuttavaa 

naapuriympäristön vaikutusta => nostaa kohteella elävien populaatioiden 

häviämisriskiä 

• Osa vaatii ominaisuuksiensa säilymisen vuoksi hoitotoimia => esimerkiksi 

lehtoympäristöissä voidaan poistaa havupuustoa valo- ja muiden pienilmasto-olojen 

ja lajiston auttamiseksi

• Avainbiotoopin tehollista pinta-alaa voi nostaa sen välittömässä tuntumassa olevien 

talousmetsien käsittelyllä avohakkuu-uudistamisen sijaan poiminta- ja 

pienaukkohakkuin
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Turvemaanäkökulma

• Arvokkaat luonnontilaiset suokohteet käytön ulkopuolelle

• Metsäojitetut suot: lajisto tavanomaista, ei erityisen arvokasta, lahopuuta vähemmän

• Hakkuu hyödyttää valoa vaativia kasvilajeja; vaikutukset eivät juuri poikenne 

kivennäismaista ja mm. jatkuva kasvatus hyödyttänee puolivarjoa vaativia lajeja (mm. 

marjavarvut)

• Turvemailla jatkuva kasvatus voi merkittävästi vähentää metsäojitettujen soiden 

ravinnehuuhtoumia

• Suomen Ilmastopaneeli: ojittamattomissa suometsissä avohakkuisiin ja 

maanmuokkaukseen perustuva metsäuudistaminen pitäisi kieltää

• Tietotarpeita: (i) miten paljon luonnonhoitoa on toteutettu ojitetuissa ja 

ojittamattomissa suometsissä; (ii) miten paljon lahopuuta luonnontilaisissa ja 

ojitetuissa suometsissä ylipäätään on; (iii) eroavatko ojitettujen ja luonnontilaisten 

soiden lahopuulajistot toisistaan tai vastaavista kivennäismaiden metsistä



HYÖTYJÄ PUROLAJISTOLLE

• Energiaa ravintoverkkoon

– lehtikarike, hyönteiset

• Varjostus

– lämpötila

• Monipuolisempi 

habitaatti 

– kuollut puu, varjostus

HYÖTYJÄ METSÄLAJISTOLLE

• Mikroilmaston 

kosteus

• Monimuotoinen 

kasvilajisto

• Kasvillisuuden 

leviämisreitti

• Ravinteiden tuoja

• Kuoriutuvat hyönteiset

EKOSYSTEEMIHYÖTYJÄ

• Kiintoaineen pidätys

• Ravinteiden kierrätys

• Hiilenkierto

• Mikrobien 

hajotustoiminta

• Pohjavesiyhteys

• Tulvavesien hallinta

Ekosysteemit ilman rajoja: vesiympäristöjen hyötyjä
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Pienvedet

• Purot, norot, lähteet ja pienet lammet; purojen ja suojavyöhykkeiden

vaikutukset eniten tutkittuja

• Tiivis vuorovaikutus kaikkiin suuntiin

• Joki on jatkumo => pienten purojen merkitys suurempiin

vesistöihin on merkittävä

• Kuolleen luonnonpuun ja lehtikarikkeen merkitys suuri

puroekosysteemeille
• Sekapuustoinen suojavyöhyke suositeltavin

• Jatkuvapeitteisellä kasvatuksella oletettavasti vesistöhyötyjä

• Ilmaston muuttuessa erityisesti varjostuksen merkitys kasvaa

kuvakehystä.
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Pohjavesi

• Pohjavedestä riippuvaisia luonnontilaisia ekosysteemejä vähän, 
esim. lähteistä vain 10 % jäljellä; keskeisiä heikkenemisen ja 
vähenemisen syitä ojitukset, hakkuut ja maanmuokkaukset

• Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit poikkeavat lajistoltaan 
muusta ympäristöstä, koska pohjavesi niukkaravinteista ja viileää

• Lajisto hyvin herkkää veden vähenemiselle, ravinteisuuden kasvulle 
ja lämpötilan kohoamiselle

• Puustoiset, hakkaamattomat ja leveät (≥30 m) suojavyöhykkeet tn. 
turvaavat näitä ekosysteemejä, mutta tutkimusnäyttö puuttuu

• Metsänhoidossa huomiota siihen, etteivät hakkuut nosta 
ravinnepitoisuuksia niillä pohjavesialueilla, joissa 
pohjavesivaikutteisia ekosysteemejä

kuvakehystä.
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Havaitut keskeisimmät tiedon aukot

- Luonnonhoitotoimien pitkäaikaiset (yli 10 vuotta toimenpiteistä) 
lajistovaikutukset

- Taimikko- ja varttuvan metsän luonnonhoitotoimien tehokkuus

- Toimien vertailu muiden kuin kivennäismaiden osalta

- Toimien laajamittaisen (alueellisen tason) soveltamisen lajistohyödyt

- Jatkuvan kasvatuksen yli kiertoajan ulottuvat kumulatiiviset vaikutukset 



Thank you!
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