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Peitteinen metsänkäsittely
Peitteinen metsänkäsittely = metsänkäsittely ilman selkeää uudistamisvaihetta
ja/tai viljelyä (metsätalouden ympäristöopas 2018)
Peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja
 Poimintahakkuut (Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuu)
 Pienalakasvatus (Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuu)

 kasvatushakkuu, johon sisältyy < 0,3 ha aukkoja
 Tasaikäisrakenteisen metsän väljennyshakkuut (ja muut harvennushakkuut)
 Kaksijaksoisen metsän kasvatus/ ylispuuhakkuut

 ylispuita poistettaessa taimikon pituus vähintään 1,5 m

Peitteinen metsänkäsittely vrt. muut erityishakkuut
Muita erityishakkuita, mutta joihin sisältyy
uudistamisvaihe
•

Kohteilla tehdään metsälain edellyttävät
uudistamistoimenpiteet

•

Ylläpitävät maisemaa peitteisyyttä normaalia
uudistushakkuita enemmän

•

Pienalauudistaminen
•

•

Kohde käsitellään 0,3-1,0 ha aukoilla

Eriasteiset säästöpuustohakkuut
•

Säästöpuustoa > 20 m3/ha tai > 15 %
hakkuualueen pinta-alasta

Harvennushakkuut mukaan
lukien peitteiset hakkutavat 65 %
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Peitteisen metsänkasvatuksen tavoitteet ja käyttökohteet
Erityisalueet ja –kohteet ( jotka metsänkäsittelyn piirissä )
•

Kasvatettaessa metsää eri-ikäisrakenteisena vältetään avoimet uudistusalat ja
maanmuokkaus, jotka yleensä koetaan virkistyskäyttöä haittaaviksi.
Pintakasvillisuus säilyy enemmän sulkeutuneen metsän kasvillisuuden kaltaisena
ja pienilmasto pysyy jonkin verran kosteampana. Eri-ikäisrakenteisena
käsitellyillä alueilla on…..aina vaihtelevasti muun muassa riistan kannalta
tärkeää suojaa kenttäkerroksessa (ympäristöopas 2018)

•

Erityiskohteet ovat erillisiä maankäyttöpäätöksiä ja alue -ekologisen verkoston
kohteita (esim. maisema- ja riistakohteet)

•

Useassa tapauksessa erityishakkuiden käyttö ei ole metsätalouden liiketalouden ja
puuntuotannon kannalta paras ratkaisu, mutta se on osa valtionmaiden eri
käyttömuotojen yhteensovittamista

•

Hakkuutavat päätetään ja niiden rajaukset tehdään kohteen erityisluonteen
edellyttämällä tavalla – Kuinka peitteinen metsä kussakin tapauksessa tarvitaan?

Peitteisen metsänkasvatuksen käyttökohteet
Normaalin metsänkäsittelyn kohteet
•

Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatusta voidaan
käyttää……normaaleissa monikäyttömetsissä
kohteissa, joissa menetelmän käyttöön on
ekologiset ja metsänhoidolliset perusteet
(Metsänhoito-ohje 2018)

•

Usein peitteisen hakkuutavan valinta kytkeytyy
kasvupaikan uudistamisen epävarmuuteen
ja/tai uudistamistoimenpiteiden kalleuteen
suhteessa odotettavaan tuottoon tai

•

kasvupaikan jo olemassa olevan
puustorakenteen, alikasvoksen tai luontaisen
taimettumisherkkyyden metsänhoidolliseen
hyödyntämiseen

 huolellinen kohdekohtainen päätös

Pienalakasvatus ja poimintahakkuut - erityiskohteet
Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatusta voidaan käyttää
• retkeilyalueilla ja muissa virkistyskäytön
erityiskohteissa, kuten virkistys- ja maisemametsissä
sekä kaavoituksen erityiskohteissa.
• monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden,
kuten ekologisten yhteyksien ja monimuotoisuuden
erityisalueiden käsittelyssä
•
•

porotaloudelle arvokkailla kohteilla, kuten
tärkeimmillä luppo- ja jäkälälaitumilla, porojen
kuljetusreiteillä ja erotusaitojen läheisyydessä
riistanhoidon kannalta arvokkailla alueilla
monipuolistamaan puuston rakennetta esimerkiksi
metson soidinpaikoilla ja niiden lähialueilla.

Pienalakasvatus ja poimintahakkuut - liiketaloudelliset kohteet
Menetelmää voidaan käyttää kuusivaltaisiin metsiin, joissa
puuston eri-ikäisrakenteisuutta ja olemassa olevaa
hyväkuntoista alikasvosta tai tunnistettua
taimettumisherkkyyttä
• rehevät korvet, viljavat kivennäismaat
Männiköissä metsänkasvatus on eri-ikäisten puustojen
laikuttaista käsittelyä ja ylispuustojen hyödyntämistä.
Käyttökohteita voivat olla
• kuivahkot ja sitä karummat kankaat, harjut ja
turvemaamänniköt
• luontaisesti syntyneet, osin jo valmiiksi erirakenteiset/
monijaksoiset metsät
• korkeitten alueiden puustot
Hakkuukierto Etelä-Suomessa hakkuumenetelmää
käytettäessä on 10 - 20 vuotta ja Pohjois-Suomessa 15 – 30 v

Pienalakasvatus - erirakenteistava hakkuu
Kasvatushakkuu, joka tuottaa käsittelyalueelle eri
kehitysvaiheissa olevia laikkuja ja mahdollistaa
tasaikäisrakenteisen puuston kehittämisen eriikäisrakenteiseksi.
Taimettumisen varmistamiseksi tehdään korkeintaan
0,3 ha kokoisia avoimia laikkuja (esim. 20–25 %
käsittelyalasta/hakkuukerta), joita ei uudisteta
aktiivisesti.
Uudistuminen pyritään saamaan aikaan luontaisesti
reunametsän kautta tai hyödyntämällä olemassa
olevaa alikasvosta. Telamuokkaus tarvittaessa
puunkorjuun yhteydessä.
Välialueitten tiheitä kasvatusvaiheessa
olevien puiden ryhmiä voidaan harventaa metsälain
sallimissa rajoissa.

Uudistuskypsien metsiköiden väljennyshakkuut
Väljennyshakkuita voidaan tehdä
• tiheissä, metsänjärjestelysyistä säilytettävissä,
uudistuskypsissä metsissä etenkin silloin, kun ne
aiotaan uudistaa luontaisesti.
• ns. jatketun kiertoajan kohteissa, esim.
maisemametsissä, metson soidinalueilla ja ekologisissa
käytävissä.

Väljennys sopii erityisesti männiköille
• Siinä jätetään kasvamaan 200–500 puuta / ha
• Puusto pudotetaan harvennusmallin alarajalle tai jopa
metsälakirajalle, jotta taimettumista saataisiin aikaan.
• Metsikön rakenteellista vaihtelua pyritään lisäämään
mm. avaamalla kasvutilaa taimiryhmille

Kaksijaksoisen metsän kasvatus/ ylispuuhakkuut
Peitteellistä maisemaa voidaan ylläpitää myös
tiheän siemenpuu- tai suojuspuuhakkuun kautta
( 150 /ha), kunhan maltetaan seisottaa
ylispuita riittävän kauan, jotta alla oleva
taimikko ehtii peittämään maisemaa (> 1,5 m).
Ylispuustoa voidaan poistaa kahdessa vaiheessa ja
säästöpuita jätetään maisemapuiksi.
Mahdollistaa laajemmat käsittelyalat, mutta
toimenpiteiden rajauksessa tulee ottaa huomioon
maaston topografia ja kiinnittää huomiota
säästöpuuston jättämiseen.
Tarvittaessa voidaan tehdä maanmuokkaus ja
nopeuttaa taimettumista.

Siemen- ja säästöpuut peittävät maiseman
kunnes taimikko ehtii varttua

Pienalauudistaminen
•

•

•
•
•
•

Hakkuumenetelmää käytetään erityiskohteissa
esim. virkistys- ja maisemametsissä.
Tiettyyn tarkastelualueeseen sidottu menetelmä,
jossa alueen metsikkörakenne pyritään
muodostamaan mosaiikiksi 0,3–1 ha
uudistusalojen avulla.
Uudistaminen joko luontaisesti tai viljellen ja
tarvittaessa tehdään maanmuokkaus.
Yhdellä hakkuukerralla käsiteltävä pinta-ala on
20–25 % tarkastelualueesta.
Samalla alueella voidaan tehdä uusi hakkuu, kun
aiemmilla käsittelyaloilla on maiseman peittävä
2–4 m taimikko.
Välialueet voidaan harventaa niin, että aukkojen
reunoilla käytetään yläharvennusta.

Muut huomioonotettavat näkökohdat
Peitteistä metsänkasvatusta sovellettaessa tiedostettava, että
• Menetelmä perustuu luontaiseen taimettumiseen, joten jalostetun viljelymateriaalin
käyttö estyy (merkittävä näkökohta etelämpänä Suomea)
• Myrskytuho- ja juurikääpäriskit kasvavat etenkin maan keski- ja eteläosissa
•

Hakkuupinta-alat lisääntyvät hakkuukertymien pienentyessä
 Tiestön ylläpito lisääntyy ja korjuukalustoa tarvitaan lisää
 Kesäkorjuun tarve lisääntyy
 Puunkorjuun puusto- ja maastovaurioriski kasvaa

•

Puunkorjuukustannukset kasvavat kasvatushakkuiden lisääntyessä

•

Kohdevalintaan liittyvä riskinotto lisääntyy – kohteiden soveltamattomuus voi johtaa
vajaatuottoisuuteen ja pitkäksi aikaa kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn vajaakäyttöön

Yhteenveto ja kehittäminen
•

Peitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä kehitetty ja niitä käytetään etenkin erityisalueilla, joissa
peitteisyyden ylläpito muiden metsien käyttömuotojen kannalta tärkeää
• Huomattava lisäksi, että monimuotoisuuden kannalta arvokkaat luontokohteet ovat kokonaan
toimenpiteiden ulkopuolella!

•

Menetelmiä käytetään myös liiketaloudellisin perustein niille soveltuvilla kasvupaikoilla
• Käytön laajentaminen muualle edellyttää menetelmien kehittämistä niin, että
maanmuokkauksella voidaan turvata taimettuminen ja taimien jatkokehitys
 monijaksoisten puustojen/ ylispuustoisten taimikoiden kasvatus (vrt. laikuttainen käsittely)

•

Tutkimusaiheita, joihin panostettava
• Taimettuminen ja taimien jatkokehitys eri hakkuutavoissa erilaisilla kasvupaikoilla
• Puuston kasvun mallinnus, jolloin voidaan luotettavasti tehdä kasvuennusteet ja
hakkuulaskelmat sekä laatia metsänkasvatusperiaatteet erilaisille kasvupaikoille ja
maantieteellisille alueille

•

Peitteisen metsänkasvatuksen menetelmät ovat hyvä lisä ”työkalupakissa”, mutta useassa
tapauksessa vielä ”vanhassa vara parempi”

Kiitokset!

Kuva Ylimuonion alueelta, jossa
hakkutapana on käytetty pienalakasvatusta

