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Jatkuvan kasvatuksen 

mahdollisuudet 

 Lapin metsätalouspäivät 



Mihin jatkuva kasvatus soveltuu? 

• Metsänomistajan tavoite aina ratkaiseva: 

› Tavoite: Sitä saa mitä tilaa! 

• Metsiin, joihin syntynyt erirakenteisuutta  

• Kun maisema halutaan säilyttää peitteisenä 

› Virkistys- ja ulkoilukäyttö, riistanhoito, puuntuotanto ilman 

päätehakkuuta   

• Vesiensuojelullisesti  

 tärkeille kohteille 

• Suometsiin 
• Eri-rakenteisuutta 

• Luontaisen kuusialikasvoksen  

vapauttaminen 



Mitä on jatkuva kasvatus? 

• Poiminta- ja pienaukkohakkuut kuuselle 

• Siemenpuuhakkuut männiköille 

 

 

 

 

 

 

Männiköiden jatkuva kasvatus 

 

Kuusikoiden jatkuva kasvatus 
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Menetelmä yleisintä Itä- ja Pohjois-

Suomessa 
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Eri-ikäisrakenteiset hakkuut maakunnittain, 2018, prosenttia kaikista 
hakkuista (metsänkäyttöilmoitukset) 

v. 2018 

poikkeuksellisen 

pahat lumituhot 

lisäsivät  poiminta- ja 

pienaukkohakkuita 



Jatkuva kasvatus turvemailla 
• Puustossa monesti luontaisesti erirakenteisuutta ja kerroksellisuutta 

• Uudistamiskuluissa säästöä 

• Vesiensuojelua voidaan paikoin tehostaa ja kasvihuonekaasupäästöjä 

vähentää 

 

 
Pienaukkohakkuu Poimintahakkuut 
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Alikasvosta kannattaa hyödyntää 

turvemailla 
• Jopa 500-700 kpl/ha voi olla 

taloudellisesti kannattavaa 

• Hakkuun jälkeen puustolle 

”valosokki” 

• Puusto alkaa elpyä muutaman 

vuoden kuluessa 

• Myös puolukkaturvekankaalla oleva 

kohtuullinen alikasvos kannatta 

kasvattaa; 

› Tuotostappio n. 10 % männyn 

kasvuun verrattuna  

› Hieskoivu on metsälain mukainen 

kasvatettava puulaji turvemailla 



Lehtipuusto lisää taimettumista 

kivennäismailla 

• Alikasvosta syntyy kivennäismailla 

eniten lehtipuuston alle, myös 

mäntysekoitus lisää luontaista 

taimettumista 

• Siirtyminen tasarakenteisesta  

kuusikosta erirakenteiseen kestää 

hyvin pitkään 



Jatkuvan kasvatuksen riskit 

• Puuntuotos laskee selvästi eteläisessä 

Suomessa: 

›  eri-ikäisten kasvu 20 % alempi (15-25 %)* 

› Metsänomistajien tulot laskevat (viljavat) 

› Kotimaisen puun tarjonta vähenee 

› Vaikutukset kansantaloudelle 

› Hiilensidonta heikkenee 

• Uudistumisen hitaus riskinä 

• Juurikäävän leviämisen riski kasvaa 

• Korjuuvaurioriski kasvaa 

• Kuusettuminen lisääntyy 

› monimuotoisuus heikkenee  

 

      

 

* Luke: Hynynen ja Valkonen 2018) 



Lopuksi 

• Moniarvoinen metsänomistus lisääntyy: tarvitaan 

vaihtoehtoja 

› 10 % metsänomistajista ei halua avohakkuita 

• Uudistuminen hidasta peitteisessä metsässä 

• Kansantaloudellinen näkökulma: mikä merkitys 

puuntuotoksen alenemisella menetelmän yleistyessä 

• Osaratkaisu suometsien uudistamisen haasteisiin 

• Pelkästään jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen 

heikentää monimuotoisuutta 

› Tietyt lajit hyötyvät jatkuvasta kasvatuksesta 

 



Kiitos 
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA 

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi 

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus 


