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Alkusanat

Metsäluonnon monimuotoisuus saa sisältönsä talousmetsien käsittelystä ja suojelualueista. Talousmetsien monimuotoisuuteen vaikuttavat arvokkaiden elinympäristöjen turvaaminen ja muut ympäristönhoidon
toimenpiteet. Metsä- ja luonnonsuojelulaki asettavat tiettyjä velvoitteita metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi monimuotoisuutta voidaan edistää vapaaehtoisin keinoin, jotka eivät välttämättä
rasita kohtuuttomasti taloudellista tulosta.
Oppaan tavoitteena on tukea talousmetsän monimuotoisuuden turvaamista osana puuntuotantoa ja puunkorjuuta. Opas on tarkoitettu
metsäammattilaisen päätöksenteon ja käytännön toiminnan tueksi työmaatasolla. Se sisältää talousmetsän ympäristönhoidon ohjeita,
jotka eivät suoranaisesti sisälly metsälain ja metsäsertifioinnin
vaatimuksiin arvokkaista elinympäristöistä. Myöskään luonnonsuojelulaissa määriteltyjä suojeltuja luontotyyppejä ei käsitellä.1)
Oppaan käyttö edellyttää metsätalouden ympäristönhoidon perusteiden osaamista. Oppaassa esitetään ympäristönhoidon ohjeita työlajeittain. Käsittelyohjeet ovat pelkistettyjä ja ainoastaan oleellisimmat perusteet on esitetty niiden yhteydessä. Kunkin työlajin ympäristönhoitoohjeet on tiivistetty työlajikohtaiseen piirroskuvaan.
Opas on tarkoitettu työmaatason toteuttavaan työhön. Suunnittelun
osuus vaihtelee työlajeittain, ja sitä on käsitelty ainoastaan siltä osin
kuin se tapahtuu työn toteutuksen yhteydessä. Varsinainen suunnittelutyö ei kuulu oppaan piiriin. Koska metsätienrakennuksen ja kunnostusojituksen ympäristönhoidon toimenpiteistä päätetään pääsääntöisesti jo suunnittelussa, ei niitä käsitellä tässä oppaassa.
1)
Lisäksi ei käsitellä luonnonsuojelulain suurten petolintujen pesäpuita, erityisesti
suojeltavia lajeja taikka luontodirektiivin lajeja.
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Kussakin työlajissa käsiteltävät ympäristöhoidon toimenpiteiden
kohteet ovat säästettävä kasvillisuus, säästettävä erityiskohde, vesiensuojelu ja maisema.
Ne metsälain ja metsäsertifioinnin mukaiset elinympäristöt, jotka eivät
täytä arvokkaan elinympäristön vaatimuksia, ovat osa tätä opasta. Niitä käsitellään otsikon ”Säästettävä erityiskohde” alla. Perusajatus on, että
”Säästettävä erityiskohde” -otsikon alla esitettyihin kohteisiin sovelletaan
haluttaessa vastaavaa arvokkaan elinympäristön käsittelyohjetta.
Maisemaan liittyviä ohjeita on annettu silloin, kun siihen voidaan
vaikuttaa työmaatasolla. Maisemaa koskevat päätökset tehdään pääsääntöisesti jo suunnittelussa.
Opas perustuu seuraaviin aikaisemmin aiheesta julkaistuihin Metsätehon ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion oppaisiin:
• Metsäammattilainen ja ympäristönhoito
• Metsätalous ja vesiensuojelu
• Metsämaiseman hoito
• Rantametsien käsittely
• Säästöpuut.
Hyvän metsänhoidon suositukset (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)
on otettu oppaassa huomioon.

TOIMINNALLINEN KÄSITE
(OPPAASSA KÄYTETTY)

HALLINNOLLINEN KÄSITE

”Säästettävä erityiskohde” • Huomionarvoinen luontokohde
(Hyvän metsänhoidon suositukset)
• Metsänomistajan osoittama kohde
Arvokas elinympäristö

• Metsäsertifioinnin muu arvokas elinympäristö
• Metsälain erityisen tärkeä elinympäristö

Suojeluluontotyyppi

• Luonnonsuojelulain mukainen suojeluluontotyyppi

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1 Metsänhoito
1.1 Uudistusalan raivaus
Pökkelö
• säästetään
• ympärille
pyritään
jättämään
pienpuustoa ja
pensaita
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Säästettävä
taimiryhmä
• rajataan
selkeärajaiseksi
ryhmäksi

Työmaan ympäristönhoidon ohjeita

Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• ei raivata

Säästöpuuryhmä
• ei raivata

Suojavyöhyke
• ei raivata
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1.1 Uudistusalan raivaus

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Uudistusalan raivauksessa poistetaan uudistamista ja taimien kehitystä
haittaava vesakko ja pienpuusto. Kasvatuskelpoinen taimiryhmä ja
säästettävä pienpuusto rajataan selkeärajaiseksi puuryhmäksi.
Raivauksessa säästettäviä puulajeja ovat etenkin haapa ja raita sekä
pihlaja, lepät ja jalot lehtipuut. Myös pensaita säästetään. Haapavesakkoa ei säästetä männylle uudistettavalla alalla.
Lahopuut ja pökkelöt säästetään ja niiden ympärille pyritään jättämään pienpuustoa ja pensaita.
Säästöpuuryhmän alustaa ei raivata.
Pienpuusto ja alikasvoskuuset tarjoavat riistalle ja linnuille
suojaa ja luovat metsään kerroksellisuutta.

SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialaista puuntuotannolle vähäarvoista kohdetta ei raivata. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suojapaikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaisten lajien elinympäristöjä.

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.
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VESIENSUOJELU
Vesistön ja pysyvän vedenjuoksu-uoman suojavyöhykettä ei raivata.
Pienpuusto, pensaat ja pintakasvillisuus sitovat kiintoainesta ja
ravinteita.

MAISEMA
Raivauksessa vaikutetaan keskeisesti uudistusalan ja maisemavaurioiden näkyvyyteen.
Äkillistä maisemanmuutosta pyritään pehmentämään säästettävällä kasvillisuudella.
Hakkuutähteet korjataan pois virkistyskäytössä olevalta polulta ja tarvittaessa maisemallisesti herkiltä alueilta.

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1.2 Maanmuokkaus ja metsänviljely
Pökkelö
• kierretään

Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• kierretään

Säästettävä taimiryhmä
• kierretään
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Maapuu
• kierretään

Muu kohde
• kierretään mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi muurahais- ja metsäkanalinnunpesät
Taimivarasto
• sijoitetaan vähintään
25 metrin päähän
vesistöstä

Säästöpuuryhmä
• kierretään
• jätetään vähintään 2 metrin muokkaamaton vyöhyke

Suojavyöhyke
• jätetään 5–30 metrin suojavyöhyke
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1.2 Maanmuokkaus ja metsänviljely

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Kasvupaikalle sopiva kasvatuskelpoinen taimiryhmä kierretään.
Säästöpuuryhmiä ja yksittäisiä säästöpuita ei vahingoiteta. Niiden
ympärille jätetään vähintään 2 metrin muokkaamaton vyöhyke. Säästöpuuryhmän alustaa ei muokata.
Juurten katkeaminen tai vahingoittuminen altistaa puut kaatumiselle.

Kuolleita tai lahoja pystypuita ja pökkelöitä ei kaadeta. Hakkuussa säästyneet maapuut pyritään kiertämään.
Puuaineksen rikkoutuminen ja kuivuminen aiheuttaa häiriöitä
maapuussa eläville lajeille.
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SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialainen puuntuotannolle vähäarvoinen kohde kierretään. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suoja-paikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaisten lajien elinympäristöjä.

Muita maanmuokkauksessa säästettäviä ja varottavia kohteita ovat mm.
• pesäluolasto
• muurahaispesä
• muinaisjäännös1)
• polut.
Metsäkanalintujen pesät paikannetaan mahdollisuuksien mukaan ennen
maanmuokkausta tai kierretään työn kuluessa.

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.

1)

Huom. Muinaismuistolain vaatimus.
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1.2 Maanmuokkaus ja metsänviljely

VESIENSUOJELU
Järven, joen, puron ja pienveden ympärille jätetään maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista riippuen 5–30 metrin muokkaamaton suojavyöhyke. Mitä suurempi kaltevuus sitä leveämpi suojavyöhyke vaaditaan.
Samoin hienojakoisilla mailla (hieno hieta, hiesu ja vastaavat moreenit)
vaaditaan karkeajakoisia maita leveämpi suojavyöhyke.
Rinnemaalla ja kohteessa, jolla hakkuutähteet, kannot ja kivet eivät
aiheuta katkoja, tehdään äesjälkeen muokkauskatkoja. Katkon pituus
on noin 2 metriä, ja niitä tehdään 10–20 metrin välein. Muokkaus pyritään tekemään rinteessä korkeuskäyrien suuntaisesti.
Naveromätästyksessä tehdään kaivukatkoja vähintään 50 metrin välein. Sopivia katkonpaikkoja ovat hetteiköt, kivikot ja maaston kaltevat
kohdat. Luonnonsuojelu- ja metsälain tarkoittamia luontotyyppejä ja
erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei saa käyttää suotautumisalueina.
Naveroa ei saa yhdistää suoraan puroon tai muuhun vesistöön. Naveromätästyksessä naveron kaltevuus ei saa ylittää 4 %.
Ennakoivilla vesiensuojelutoimilla vähennetään kiintoaineksen
ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin.

Pohjavesialueilla vältetään maanpinnan tarpeetonta rikkomista. Naveromätästystä ei siellä käytetä.
Öljyvahingon ensitorjuntaa varten muokkauskoneeseen varataan öljyntorjuntamatto tai imetysturvetta. Vahingon sattuessa työ keskeytetään välittömästi ja varmistetaan, ettei öljyä pääse maaperään eikä vesistöön. Öljyvahingosta ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle esimiehelle. Vahingosta, jota ei pystytä itse hallitsemaan, ilmoitetaan välittömästi pelastuslaitokselle.
Koneen huoltoa ja korjaamista sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä vältetään pohjavesialueilla.
Taimien torjunta-ainekäsittely tehdään tavallisesti taimitarhalla.
Metsässä torjunta-ainekäsittely tehdään vähintään 25 metrin päässä vesistöstä tai vedenkulku-uomasta. Torjunta-aineruiskuja, -pakkauksia,
suojakäsineitä tai muita suojavarusteita ei pestä vesistöissä. Tarvittaessa
vesi otetaan vesistöstä puhtaalla erillisellä astialla tai tuodaan muualta
mukana.
Torjunta-aineita käsiteltäessä noudatetaan torjunta-ainepakkauksessa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä.
Taimien varastopaikka sijoitetaan vähintään 25 metrin päähän vesistöstä.
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MAISEMA
Maisemallisesti herkällä ja näkyvällä alueella, esimerkiksi tien, rannan, kalliokumpareen
tai asuintaajaman lähellä, muokkausta kevennetään tai kohde jätetään muokkaamatta.
Muokkaus pyritään tekemään aina tien tai rannan suuntaisena. Maanpinnan käsittelyssä
ei hävitetä muinaisjäännöksiä sekä jätetään polut ja kokoojaurat muokkaamatta.
Naveromätästyksessä kivet jätetään paikalleen tai pyöräytetään takaisin naveroon.
Kannot jätetään naveroon tai työmaan alavimpiin kohtiin.
Metsänuudistamisessa pyritään kasvupaikan edellytysten mukaisesti puuntuotannollisesti ja maisemallisesti edulliseen sekametsään. Puiden viljelemistä suorissa riveissä
vältetään.

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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1.3 Taimikonhoito

Pökkelö
• säästetään
Säästettävä lehtipuuryhmä
• jätetään mm. taimikon aukkopaikkoihin
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Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• ei käsitellä

Säästöpuuryhmä
• ei käsitellä

Suojavyöhyke
• taimikonhoitoa ei tehdä vesistön välittöMetsätalouden ympäristönhoito-opas
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mässä läheisyydessä
(0–5 metriä)

1.4 Taimikonhoito

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Taimikonhoitoa tehdään vain työmaan niissä osissa, joissa vesakko tai
kasvatettavan puuston ylitiheys haittaa kasvatettavia taimia.
Taimikonhoidossa pyritään sekametsään. Erityisesti havupuutaimikoihin suositellaan jätettävän luontaisesti syntyneitä lehtipuita. Mäntyä
ja kuusta säästetään myös toistensa sekapuuksi tuoreella kankaalla.
Lehtipuita jätetään ryhmiin taimikon aukkopaikkoihin, kosteisiin
painanteisiin, käsittelykuvioiden reunoille ja kalliokkojen yhteyteen.
Taimikonhoidossa säästettäviä puulajeja ovat etenkin haapa ja raita
sekä pihlaja, lepät ja jalot lehtipuut. Haapavesakkoa ei säästetä varhaisperkauksessa männyn uudistusalalla.
Pienialaisetkin käsittelemättömät tiheiköt tarjoavat linnuille ja
riistalle suojaa.

Uudistushakkuussa jätetty säästöpuuryhmä, lahopuut ja pökkelöt otetaan huomioon myös taimikonhoidossa. Säästöpuuryhmän alustaa ei
käsitellä, pökkelöiden ja maapuiden ympärille jätetään lehtipuita ja
pensaita.
Lehtipuita säästämällä luodaan edellytykset uusien lahopuiden
syntymiselle metsän myöhemmissä kehitysvaiheissa.

SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialaista puuntuotannolle vähäarvoista kohdetta ei käsitellä. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suojapaikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaisten lajien elinympäristöjä.

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.
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VESIENSUOJELU
Suojavyöhykkeellä vesistön välittömässä läheisyydessä (0–5 m) ei tehdä
taimikonhoitoa.
Pienpuusto, pensaat ja pintakasvillisuus sitovat kiintoaineita ja
ravinteita. Luonnonarvot tai maisemanhoidolliset perusteet
voivat edellyttää leveämpää käsittelemätöntä vyöhykettä.

MAISEMA
Taimikonhoidossa vaikutetaan merkittävästi puuntuotantoon ja käsittelykuvion
maisemakuvaan. Taimikonhoidossa puuston tiheydellä vaikutetaan lähi- ja kaukomaiseman näkymiin. Metsäluonnon vaihettumisvyöhykkeiden, säästöpuuryhmien ja arvokkaiden elinympäristöjen läheisyydessä noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Polut pidetään vapaana raivauspuusta. Ulkoilureitin varrella on joskus perusteltua kerätä
raivauspuusto pois reitin välittömästä läheisyydestä.

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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2 Puunkorjuu
2.1 Ennakkoraivaus
Pökkelö
• säästetään
• ympärille pyritään jättämään
pienpuustoa ja pensaita
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Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• ei raivata

Säästöpuuryhmä
• ei raivata

Suojavyöhyke
• ei raivata
Metsätalouden ympäristönhoito-opas

21

2.1 Ennakkoraivaus

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Kasvatuskelpoinen taimiryhmä tai säästettävä pienpuusto rajataan selkeärajaiseksi ryhmäksi. Raivauksessa säästettäviä puulajeja ovat etenkin
haapa ja raita sekä pihlaja, lepät ja jalot lehtipuut. Myös alikasvoskuusia säästetään.
Lahopuut ja pökkelöt säästetään ja niiden ympärille pyritään jättämään pienpuustoa ja pensaita.
Pienpuusto ja alikasvoskuuset tarjoavat riistalle ja linnuille
suojaa ja luovat metsään kerroksellisuutta.

Säästöpuuryhmien alustaa ei raivata.
Harvennushakkuun ennakkoraivauksessa raivataan alikasvosta
työmaan niistä osista, missä se haittaa näkyvyyttä hakkuukoneen ohjaamosta tai estää hakkuulaitteen työskentelyä. Alikasvos raivataan vähintään metrin säteellä puun tyveltä. Tarpeetonta siistimistä vältetään.
Uudistushakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan lisäksi uudistamista ja taimen kehitystä haittaava pienpuusto. Kohteet, joilta aiotaan
korjata energiapuuta, raivataan selkeärajaisia ryhmiä lukuun ottamatta.
Ennen korjuuta tehty raivaus parantaa korjuujälkeä ja helpottaa
säästettävien ja varottavien kohteiden havaitsemista.

22

Työmaan ympäristönhoidon ohjeita

SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialaista puuntuotannolle vähäarvoista kohdetta ei raivata. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suojapaikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaistenkin lajien elinympäristöjä.

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.

VESIENSUOJELU
Vesistön ja pysyvän vedenkulku-uoman suojavyöhykettä (5–30 m) ei
raivata.
Pienpuusto, pensaat ja pintakasvillisuus sitovat kiintoaineita ja
ravinteita.

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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2.2 Harvennushakkuu

Pökkelö
• kierretään
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Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• kierretään
• käsitellään tarvittaessa kuten
vastaava arvokas elinympäristö

Työmaan ympäristönhoidon ohjeita

Maapuu
• kierretään

Muu kohde
• kierretään mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi muurahais- ja metsäkanalinnunpesät

Huom.
Piirros havainnollistaa ympäristöasioita, ajourat ja jäävän puuston
tiheys eivät vastaa todellisuutta.

Säästöpuuryhmä
• valitaan selkeästi erottuvat säästöpuuryhmät
• jätetään ensisijaisesti arvokkaan elinympäristön,
kostean painanteen tai kalliokon yhteyteen

Suojavyöhyke
• jätetään 5–30 metrin suojavyöhyke
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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• voidaan poistaa
yksittäisiä puita
• joskus voimakkaampikin valmentava käsittely

2.2 Harvennushakkuu

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Säästöpuiksi jätetään järeitä, selkeästi erottuvia lehti- ja havupuita,
joilla on mahdollisuus kehittyä vanhoiksi puuyksilöiksi, joita säästetään
tulevassakin metsänkäsittelyssä.
Kookkaiden säästöpuiden lisäksi hakkuussa säästetään pienempiä
puita, etenkin haapaa sekä tervaleppää, jaloja lehtipuita ja raitaa.
Vaatelias ja jopa uhanalainen lajisto tarvitsee hakkuussa jätettäviä säästöpuita. Niistä hyötyvät monet sammalet, jäkälät,
käävät, hyönteiset, kolo- ja petolinnut sekä lämpöä suosivat
kulolajit. Osa lajeista on erikoistuneita ja harvinaisia.
Petolinnut käyttävät vanhoja paksuoksaisia mäntyjä pesäpuinaan. Suuressa kelossa elää siihen erikoistuneita sieni-, jäkäläja hyönteislajeja.
Haapa on tärkeä uhanalaisille lajeille ja lukuisten kolopesijöiden tärkein pesäpuu.
Aikaa myöten säästöpuista tulee järeitä keloja, pökkelöitä ja
maapuita.

Turvallisuudelle vaarallisia säästöpuita ei jätetä sähkö- ja puhelinlinjan
tai tien lähelle.
Kelot ja pökkelöt säästetään mahdollisuuksien mukaan pystyssä harvennushakkuussa. Työskentelyä vaarantava pökkelö ja kuiva kuusi kuitenkin kaadetaan tai sahataan korkeaksi kannoksi. Turvallisuuden kannalta vaarallinen kuollut pystypuu kaadetaan maahan tien varrelta, polun läheisyydestä ja virkistysalueelta.
Yksittäisiä tuulenkaatoja jätetään lisäämään lahopuun määrää.
Maapuu jätetään hakkuualalle ja pyritään kiertämään metsäkoneella.
Metsälajistoon kuuluu useita satoja lahopuussa eläviä uhanalaisia lajeja.

Juurikäävän lahottamaa puuta ei ole syytä jättää metsään. Ne lisäävät
juurikääpätartunnan riskiä lähimetsissä.
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SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialaista puuntuotannolle vähäarvoista kohdetta ei käsitellä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suojapaikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaisten lajien elinympäristöjä.

Muita harvennushakkuussa säästettäviä ja varottavia kohteita ovat mm.
• pesäluolasto
• muurahaispesä
• muinaisjäännös.1)

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.

1)

Huom. Muinaismuistolain vaatimus.
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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2.2 Harvennushakkuu

VESIENSUOJELU
Järven, joen, puron ja pienveden ympärille jätetään maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista riippuen 5–30 metrin suojavyöhyke. Mitä suurempi kaltevuus sitä leveämpi suojavyöhyke vaaditaan. Samoin hienojakoisilla mailla (hieno hieta, hiesu ja vastaavat moreenit) vaaditaan
karkeajakoisia maita leveämpi suojavyöhyke.
Suojavyöhykkeen leveyttä ja sille jätettävän puuston määrää vaihtelemalla käsittely sopeutetaan vesiensuojelun sekä luonnonarvojen ja
maiseman säilyttämisen suhteen.
Ravinteet ja kiintoaineet huonontavat veden laatua. Rantaan
rajoittuvan metsän oikealla käsittelyllä voidaan estää tai vähentää niiden pääsyä vesistöön.

Suojavyöhykkeellä suositaan luonnontilaa, mutta voidaan poimia taloudellisesti arvokkaimpia puita. Käsittelyssä säästetään lehtipuita, pienikokoisia havupuita, rantapuita ja pensaita. Joskus voi olla joko taloudellisista tai maisemallisista syistä perusteltua hakata puut kokonaan tai
osittain vyöhykkeeltä, mutta kenttäkerros ja pensaat säästetään joka tapauksessa. Joskus voi olla myös perusteltua valmentaa lehtipuita ja pensaita uudistushakkuun suojavyöhykettä varten käsittelemällä vesistön
läheisyys voimakkaammin.
Puut kaadetaan suojavyöhykkeeltä ja vesistöstä poispäin, ettei hakkuutähde jää vyöhykkeelle. Myöskään ojaan tai vesistöön ei jätetä hakkuutähdettä. Puutavaraa ei varastoida vyöhykkeellä. Suojavyöhykkeellä
ajoa vältetään, ettei synny vesiä johtavia uria.
Metsäkoneilla ajetaan siten, ettei vesien luontainen kulku esty eikä
rinteisiin synny syöpymisalttiita uria. Puroa tai ojaa ei ylitetä tarpeettomasti. Tilapäissilta poistetaan aina metsäkuljetuksen päätyttyä.
Öljyvahingon ensitorjuntaa varten metsäkoneisiin varataan öljyntorjuntamatto tai imetysturvetta. Vahingon sattuessa työ keskeytetään välittömästi ja varmistetaan, ettei öljyä pääse maaperään eikä vesistöön.
Öljyvahingosta ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle esimiehelle. Vahingosta, jota ei pystytä itse hallitsemaan, ilmoitetaan välittömästi pelastuslaitokselle.
Koneen huoltoa ja korjaamista sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä vältetään pohjavesialueilla.
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MAISEMA
Puunkorjuussa vältetään maa- ja puustovaurioita. Maisemallisesti merkittävien reunavyöhykkeiden läpi ei ajeta. Ajourat suunnataan siten etteivät ne näy esimerkiksi
maantielle.
Lähi- ja kaukomaisemaan voidaan vaikuttaa jättämällä säästöpuiksi maisemassa
selkeästi erottuvia puita ja puuryhmiä. Avoimen ja suljetun tilan vaihtelut, näköalat,
maaston muodot ja metsiköiden vaihtelut luovat maiseman visuaalisen vaihtelun.
Puulajivalinnalla ja harvennuksen voimakkuudella voidaan vaikuttaa valon ja varjon
vaihteluun sekä metsämaisemaan kokonaisuutena.

Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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2.3 Uudistushakkuu
Säästettävä erityiskohde
• tunnistetaan
• kierretään
• käsitellään tarvittaessa kuten
vastaava arvokas elinympäristö

Pökkelö
• kierretään

Säästettävä taimiryhmä
• kierretään
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Maapuu
• kierretään

Muu kohde
• kierretään mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi muurahaisja metsäkanalinnunpesät

Säästöpuuryhmä
• valitaan säästöpuuryhmät
• keskimäärin 5 puuta hehtaarille
• suositaan 10–20 puun ryhmiä
• suositaan usean puulajin ryhmiä
• ensisijaisesti arvokkaan elinympäristön
kostean painanteen tai kalliokon yhteyteen

Suojavyöhyke
• säilytetään ensisijaisesti luonnontilaisena ja lehtipuuvaltaisena
• jätetään 5–30 metrin suojavyöhyke
• ei liikuta koneella eikä kaadeta puita
Metsätalouden ympäristönhoito-opas
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vyöhykkeelle
• voidaan poistaa yksittäisiä puita

2.3 Uudistushakkuu

SÄÄSTETTÄVÄ KASVILLISUUS
Säästöpuiksi jätetään keskimäärin vähintään 5 varttunutta puuta hehtaarille. Puiden määrä voi vaihdella paljonkin eri hakkuualoilla. Esimerkiksi kahden kolmen hehtaarin suuruisella uudistusalalla riittää yleensä
yksi puuryhmä. Isommallakin uudistusalalla suositellaan jätettäväksi
mieluummin 10–20 puuta samaan ryhmään kuin lukuisiin pieniin ryhmiin.
Usean puulajin ryhmät ovat suositeltavia. Puiden alla kasvavaa aluskasvillisuutta ei vahingoiteta eikä koneella liikuta säästöpuuryhmän sisällä.
Säästöpuita jätetään ensisijaisesti
• arvokkaan elinympäristön yhteyteen
• kosteaan painanteeseen
• kallion, kivikon ja lohkareikon ympäristöön
• vanhojen haapojen tai muiden lehtipuiden kasvupaikalle
• kelojen, laho- ja maapuiden esiintymään
• vesistöjen ja soiden reunakaistalle
• petolintujen pesien ympärille.
Yhden puulajin tasaikäiseen kuusikkoon ei yleensä kannata jättää säästöpuita, koska säästöpuuna kuusi kaatuu helposti voimakkaassa tuulenpuuskassa tai myrskyssä. Etenkin tällöin voidaan muutamia lahovikaisia tai rungoltaan vioittuneita puita katkaista 2–6 metrisiksi kannoiksi
tai maapuiksi.
Hyvin pienellä uudistusalalla säästöpuiden jättäminen ei myöskään
ole aina tarpeen.
Ryhmiin jätetyt säästöpuut pysyvät yksittäistä puuta paremmin
pystyssä. Vanhan metsän lajeilla on paremmat elinmahdollisuudet puuryhmässä kuin yksittäisessä puussa.
Säästöpuiden merkitys korostuu, jos ne jätetään arvokkaan
elinympäristön yhteyteen.
Luonnonmetsässä on myös korkeita kantoja, sillä lahottajasienen lahottamat puut murtuvat usein tyviosastaan.

Metsäluonnon kannalta hyödyllisimpiä säästöpuita ovat järeät lehti- ja
havupuut, joilla on mahdollisuus kehittyä vanhoiksi puuyksilöiksi, joita
säästetään tulevassakin metsänkäsittelyssä.
Pienialainen haaparyhmä ja suuret yksittäiset haavat säästetään.
Huom! Muista jättää säästöpuuryhmiä myös siemenpuuhakkuussa.
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Kookkaiden säästöpuiden lisäksi hakkuissa suositaan säästettäväksi
pienempiä puita, etenkin haapaa sekä tervaleppää, jaloja lehtipuita ja
raitaa.
Pienikin kasvupaikalle sopiva kasvatuskelpoinen taimiryhmä kannattaa kiertää metsäkoneella ja säästää se osaksi uutta taimikkoa.
Vaatelias ja jopa uhanalainen lajisto tarvitsee hakkuussa jätettäviä säästöpuita. Niistä hyötyvät lukuisat sammalet, jäkälät,
käävät, hyönteiset, kolo- ja petolinnut sekä lämpöä suosivat
kulolajit. Osa lajeista on erikoistuneita ja harvinaisia.
Petolinnut käyttävät vanhoja paksuoksaisia mäntyjä pesäpuinaan. Suurilla keloilla elää niihin erikoistuneita sieni-, jäkälä- ja
hyönteislajeja.
Haapa on tärkeä uhanalaisille lajeille ja lukuisten kolopesijöiden tärkein pesäpuu.
Aikaa myöten säästöpuista tulee järeitä keloja, pökkelöitä ja
maapuita.
Säästöpuut pehmentävät hakkuun aiheuttamia maisemamuutoksia. Niillä on maisemallista merkitystä tienvarsi-,
pellonreuna- ja rantametsissä tehtävissä hakkuissa.

Turvallisuuden takia säästöpuita ei jätetä sähkö- ja puhelinlinjan tai
tien lähelle.
Kelot ja pökkelöt säästetään yleensä uudistushakkuussa. Työskentelyä vaarantava pökkelö tai kuiva kuusi kaadetaan tai sahataan korkeaksi
kannoksi. Turvallisuuden takia kuollut pystypuu kaadetaan tien varrelta, polun läheisyydestä ja virkistysalueelta.
Yksittäisiä tuulenkaatoja jätetään lisäämään lahopuun määrää.
Maapuu jätetään hakkuualalle ja pyritään kiertämään metsäkoneella.
Metsälajistoon kuuluu useita satoja lahopuussa eläviä uhanalaisia lajeja.

Juurikäävän lahottamaa puuta ei ole syytä jättää metsään. Ne lisäävät
juurikääpätartunnan riskiä lähimetsissä.
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2.3 Uudistushakkuu

SÄÄSTETTÄVÄ ERITYISKOHDE
Pienialaista puuntuotannolle vähäarvoista kohdetta ei käsitellä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi
• kalliokko
• kostea painanne.
Puuntuotannolle vähäarvoiset kohteet ovat riistalle ja linnuille
tärkeitä ravinto- ja suojapaikkoja. Lisäksi ne ovat useiden
harvinaistenkin lajien elinympäristöjä.

Muita uudistushakkuussa säästettäviä ja varottavia kohteita ovat mm.
• pesäluolasto
• muurahaispesä
• muinaisjäännös1.

HUOM!
”Säästettävä erityiskohde” -otsikko käsittää lisäksi ne elinympäristöt, jotka ovat
metsälain tai metsäsertifioinnin nimikkeistön mukaisia, mutta eivät täytä niiden
vaatimuksia (muista aina tarkistaa nämä vaatimukset!). On suositeltavaa, että nämä
kohteet turvataan kuten metsälain tai metsäsertifioinnin mukaiset vastaavat kohteet.

VESIENSUOJELU
Järven, joen, puron ja pienveden ympärille jätetään maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista riippuen 5–30 metrin suojavyöhyke. Mitä suurempi kaltevuus sitä leveämpi suojavyöhyke vaaditaan. Samoin hienojakoisilla mailla (hieno hieta, hiesu ja vastaavat moreenit) vaaditaan
karkeajakoisia maita leveämpi suojavyöhyke.
Suojavyöhykkeen leveyttä ja sille jätettävän puuston määrää vaihtelemalla käsittely sopeutetaan vesiensuojelun sekä luonnonarvojen ja
maiseman säilyttämisen suhteen.
Ravinteet ja kiintoaineet huonontavat veden laatua. Rantaan
rajoittuvan metsän oikealla käsittelyllä voidaan estää tai vähentää niiden pääsyä vesistöön.

1)

Huom. Muinaismuistolain vaatimus.
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Suojavyöhyke säilytetään ensisijaisesti luonnontilaisena ja lehtipuuvaltaisena. Vyöhykkeellä voidaan poimia taloudellisesti arvokkaimpia puita. Lehtipuita, pienikokoisia havupuita, rantapuita ja pensaita säästetään hakkuussa. Joskus voi olla joko taloudellisista tai maisemallisista
syistä perusteltua hakata puut vyöhykkeeltä, mutta kenttäkerros ja pensaat säästetään joka tapauksessa.
Puut kaadetaan suojavyöhykkeeltä ja vesistöstä poispäin, ettei hakkuutähde jää vyöhykkeelle. Myöskään ojaan tai vesistöön ei jätetä hakkuutähdettä. Puutavaraa ei varastoida vyöhykkeellä. Suojavyöhykkeellä
ajoa vältetään, ettei synny vesiä johtavia uria.
Metsäkoneilla ajetaan siten, ettei vesien luontainen kulku esty eikä rinteisiin synny syöpymisalttiita uria. Puroa tai ojaa ei ylitetä tarpeettomasti.
Tilapäissilta poistetaan aina metsäkuljetuksen päätyttyä.
Öljyvahingon ensitorjuntaa varten metsäkoneisiin varataan öljyntorjuntamatto tai imetysturvetta. Vahingon sattuessa työ keskeytetään välittömästi ja varmistetaan, ettei öljyä pääse maaperään eikä vesistöön.
Öljyvahingosta ilmoitetaan aina työmaasta vastaavalle esimiehelle. Vahingosta, jota ei pystytä itse hallitsemaan, ilmoitetaan välittömästi pelastuslaitokselle.
Koneen huoltoa ja korjaamista sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä vältetään pohjavesialueella.

MAISEMA
Puunkorjuussa vältetään maa- ja puustovaurioita. Maisemallisesti merkittävien reunavyöhykkeiden läpi ei ajeta. Lähi- ja kaukomaisemaan voidaan vaikuttaa jättämällä
säästöpuiksi maisemassa selkeästi erottuvia puita ja puuryhmiä.
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Liite
Metsälain erityisen tärkeät
elinympäristöt (metsälaki 10 §)
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien
norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt
2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet ja lehtokorvet ja Lapin
läänin eteläpuolella sijaitsevat letot
3) rehevät lehtolaikut
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
5) rotkot ja kurut
6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat
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