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Miksi käytän osassa metsiäni 
jatkuvapeitteisiä menetelmiä?  

• Päätavoitteena yhdistää talous sekä virkistys- ja luontoarvot 
– Taloudellinen tuotto (metsälainat on kai joskus maksettava…) 

– Riistan elinympäristöjen parantaminen 

– Muiden monimuotoisuushyötyjen saavuttaminen 

– Kokeileminen, testaaminen ja tutkiminen 

• Osatavoitteita 
– Hakkuutulot 

– Metsäpeitteisyyden kasvattaminen 

• ½*0,85 = 42,5 % VS. 0,15 + ½*0,7 = 50 % VS. 0,5 + ½*0,35 = 67,5 % 

– Suojaa maanpinnan läheisyyteen 

• Jatkuvapeitteisenä kasvatus auttaa kahden viimeisen 
rakennepiirteen lisäämisessä 



Kohteiden valinnasta 
• Tärkein valintaperuste: puustorakenne 

– Riittävästi olemassa olevaa alikasvosta 
– Riittävä neulasmassa 
– Kunnon latvakasvut 
– Ainakin kohtalainen osuus alikasvoksesta kuusta 
Jos ei toteudu  Tasarakenteinen ja hyödynnys riistatiheikköinä 

• Mieluisin toteutuskohde: kankaan ja suon vaihettumisvyöhyke 
• Ohjenuorina ’Pienipiirteisten mahdollisuuksien 

hyödyntäminen’ ja ’Ylimääräisen mylläämisen välttäminen’ 
• Ainakin 3 kategoriaa 

1)  Puhtaat erirakenteiset/jatkuvapeitteiset 
2) Osassa kohteita kasvatusaikaa ei ole vielä päätetty, se on kuitenkin 

vähintään 50 % tavallista kiertoaikaa pidempi 
3) Joitakin kuvioita myös seurannassa: alkaako syntyä alikasvosta? 

 



Suuntaa-antavia lukuja 
• 1. tilan osto 2007 

• 3 omaa tilaa, osuus 3 yhtymään (4 tilaa) ja vaimolla 1 
yhtymässä 

• Omat noin 135 ha, yhtymien kanssa oma osuus yhteensä 
välillä 200 – 250 ha 

• Sahuupäiviä noin 30 vuodessa, aiemmin n. 50/vuosi 
– Taimikonhoidot, ennakkoraivaukset 

– Pienten sirpaleiden ensiharvennukset 

• Kunnostusojitetut ojametrit ≈ tukitut ojametrit 

• Jatkuvapeitteisten menetelmien piirissä noin 15 %, 
tasarakenteista siis 85 % 

 

 



Sijainnit 



Muutama luokan 1 ja 2 kohde kartalla 

6 + 3,5 ha: tehty 2017 



Kuviot 1 ja 14: 
2 + 0,9 ha, tehty 2018 
1,7 + 1 ha, tehdään 2021 
(18 suojelluksi, 10 
poimintahakkuuseen?) 
 
Kuviot 27 ja 31: 
2,8 + 0,6 ha, tehdään 2019 

Kuviot 5 ja 6: 
1,5 ha, tehty 2018 
5 ha, tehty 2018 

 

1) Erirakenteinen 
2) Erirakenteinen/pitkä 

kierto 
3) Seurannassa 

 
Luokkia 1 ja 2 yhteensä 
24,5 ha 
 



Tuorein jatkuvapeitteiseen siirretty kohde: mäntyvaltainen, 
ojittamaton ~korpiräme + vaihettuma, muista poiketen tämä ei 

pohjaudu kuusialikasvoksen hyödyntämiseen 

Täällä perusteena se, että taloudellinen tulos joka tapauksessa pieni 
– eroa ei siis juuri ole – ja metsäpeitettä säilyy hyvin edullisesti 



Erirakenteinen metsikkö, jossa ainakin 
metso viihtyy 





Alapuolinen rimmikko, johon palautettiin 
vesi kunnostusojituksen yhteydessä 



Kuusialikasvokselle tilaa, Suomussalmi 



Omat kokemukset: etuja 

• Peitteisyys ja suoja säästyvät erinomaisesti, kun 
kohdennus jo valmiiksi kerroksellisiin kohteisiin, joissa 
ei tarvitse huolehtia uusien puiden syntymisestä 

• Linnut viihtyneet erinomaisesti käsitellyillä aloilla 

• Tarjoaa vaihtoehdon suojelun ja tasarakenteisen väliin 

  Oiva apu etenkin yhtymien päätöksentekoon 

  Aktivoi metsien hoitoon 

  Sertifiointi, yhteensopivuus 

 



Omat kokemukset: vaikeuksia 
• Vaikeus 1: Työläitä, kun vielä tässä vaiheessa täytyy usein ohjata tarkasti 

hakkuutyötä nauhoittaen yms. (jäävän puuston määrä ja laatu) 

• Vaikeus 2: Puun hinnoittelu kirjavaa, toteutus ylispuuhakkuu -termiä käyttäen 
toimivin 

• Vaikeus 3: Kuusettuminen uhkana 

• Vaikeus 4: Kemerasta puuttuu tähän sopivat elementit  vääristää menetelmien 
käytön lähtöasetelmaa 

• Vaikeus 5: Metsäsijoittajan näkökulmasta kassavirta heikompi, joten ’ronski 
avohakkuu ja rahan kohdennus uusien tilojen ostoon’ –strategiaa ei voi käyttää 

 

• Oman ’koelabran’ kasvulukuja ym. tuloksia saa odottaa vielä kauan 

 

• Kohta 1 korjaantuu ajan mittaan, lisätty todellisuus tullee avuksi  Aiempaa 
tarkempi puukohtainen arvokasvukynnyksen hyödyntäminen mahdolliseksi? 

• Kohta 2: Korjuun hinnoittelulle yhtenäiset perusteet (keskijäreystaulukot toimisivat) 

• Kohta 3: Muiden puulajien suosiminen + pienaukotus 

• Kohta 4 & 5: Kemeran kehittäminen kohti luontoarvojen tuottamisesta palkitsemista 



Yhteenveto 

• Peitteiset menetelmät sopivassa määrässä toteutettuna 
oiva lisä 

– Kohdennettuna sinne, missä on jo kerroksellisuutta, näin 
luonnon tarjoamat resurssit saadaan hyödynnettyä 

– Koen, että peitteiset menetelmät tuovat lisäarvoa 

• Valinnanvapauden toteutuminen hyvin tärkeää! 

• Molemmat menetelmät mahtuvat ainakin minun 
metsiini: vastakkainasettelu turhaa 


