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Harjoittelijana Demometsähankkeessa – 
Tutkimustietoa jatkuvapeitteisestä metsänhoidosta 

Mikä on Demometsähanke? 

Vuonna 2014 tuli voimaan uusi metsälaki, joka sallii jatkuvapeitteisen 

metsänkasvatuksen. Jatkuvapeitteinen metsänhoito eroaa parhaiten perinteisestä 

tasaikäisrakenteisuudesta siten, ettei metsää uudisteta lainkaan varsinaisilla 

avohakkuilla. Tutkimustietoa ja käytännön kokemusta vaihtoehtoisista hakkuutavoista 

on kuitenkin vielä vähän saatavilla.  

Luonnonvarakeskus tutkii jatkuvapeitteisen metsätalouden tuomia mahdollisuuksia 

Demometsä-hankkeessa (Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen 

Lappiin) yhdessä Metsähallituksen, Metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun 

kanssa. Hanke sijoittuu aikavälille 1.2.2020 – 31.12.2022. 

Hankkeessa tutkitaan jatkuvapeitteisen metsätalouden kannattavuutta taloudellisista 

ja ekologisista näkökulmista, eli vertaillaan jatkuvapeitteisen metsän kasvua, 

uudistumista ja ekologisia vaikutuksia tasaikäisrakenteisiin metsiin. Hankkeen 

tavoitteena on lisätä eri metsäalan toimijoiden ja asiakkaiden tietoisuutta erilaisista 

metsänkäsittelyratkaisuista. 

Avohakkuut jakavat mielipiteitä 
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Oman työharjoittelun sisältö 

Minulle tarjoutui mahdollisuus suorittaa toinen harjoittelujakso 

Demometsähankkeessa Lapin ammattikorkeakoulun projektityöntekijänä. 

Harjoittelujakso sijoittui aikavälille 1.6. – 31.8.2021. Tehtävänäni oli osallistua 

maastossa tehtäviin inventointeihin ja mittauksiin. Työpäivät alkoivat Pilkkeen 

toimipisteestä, josta suuntasimme maastotyöhön eri puolilla sijaitseville 

demontraatioalueille. Pääasiallisesti työskentelin Luken tutkimusinsinöörin apuna, 

mutta välillä tein töitä myös yksin.  

Harjoittelun ensimmäisenä päivänä sain perehdytyksen työpaikan käytäntöihin ja 

tarpeellisiin mittausmenetelmiin. Tositoimiin päästiin jo heti seuraavana päivänä. 

Puustomittausten parissa vierähti ensimmäiset kolme viikkoa, jonka jälkeen jatkettiin 

muiden invetointien parissa. Niistä lisää myöhemmin.  

 

Taustatietoa 

Demometsähanketta varten on perustettu Rovaniemen lähialueille seitsemän 

demonstraatioaluetta. Jokainen demometsä koostuu neljästä erilaisesta 

käsittelyalasta; jatkuvapeitteisyyttä demonstroi poiminta- ja pienaukkohakkuut ja 

perinteistä tasaikäisrakenteisuutta avo- ja siemenpuuhakkuut. Näiden lisäksi 

koemetsiin on rajattu käsittelemätöntä metsää kuvaava kontrolliala. Lyhyesti 

selitettynä pienaukkohakkuu on korkeintaan 0,3 hehtaarin kokoinen avohakattu alue, 

jonka on tarkoitus uudistua luontaisesti ympäröivän metsän avulla. Demometsissä 

kokeillaan erikokoisia pienaukkoja, joista pienimmät ovat halkaisijaltaan 20 metriä ja 

suurimmat 60 metriä. Poimintahakkuussa poistetaan suurimpia puita ja jätetään tilaa 

pienemmille puille sekä uusille puusukupolville. Osa avo- ja siemenpuuhakkuista on 

muokattu äestämällä. Demometsissä tehdään vuosittain erilaisia mittauksia ja 

inventointeja, joiden pohjalta pyritään koostamaan tietoa jatkuvapeitteisestä 

metsätaloudesta. Myös muualla Suomessa on meneillään useita vastaavanlaisia 

hankkeita. 

Maastossa mitattavien koealojen sijainnit oli luotu etukäteen shape-tiedostoiksi, jotka 

saimme paikannettua Locus-GIS -sovelluksen avulla. Mittauksissa käytimme apuna 

muun muassa GNSS-vastaanotinta, korkeusmittaria, mittasaksia, bussolia, 

metsurinmittaa, kasvukairaa, koealavapaa, sekä maaperänäytteenottimia. Koealoilta 

mitatut tiedot tallensimme maastotallentimeen tai paperiselle lomakkeelle, josta ne 

päätyvät seuraavaksi tutkijoiden käsiteltäväksi. 
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Pienaukkohakkuu Hirvaan koemetsässä 

Myös poimintahakkuut ovat jatkuvapeitteistä metsänhoitoa 
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Maastoinventoinnit 

Olin mukana tekemässä neljää erilaista inventointia: 

● Puustomittausta ● Taimivaurioinventointia

● Puuston korjuuvaurioinventointia ● Hyönteispyydyksiä

Puustomittaus-koealoilla ensimmäinen vaihe oli 0-asteen asettaminen pohjoisen 

suuntaan astelevyn ja bussolin avulla. Jokaisen koealalla olevan puun sijainti 

merkittiin maastotallentimeen asteina, sekä etäisyytenä koealan keskipisteestä. Nämä 

mahdollistavat puiden paikannuksen maastosta tulevia mittauksia varten. 

Mittauksissa puuksi laskettiin jokainen rinnankorkeusläpimitaltaan yli 45 millimetrin 

puu. Jokaisesta koealan puusta selvitettiin rinnankorkeusläpimitat ja koepuista lisäksi 

korkeus. Seuraavaksi koealalta tutkittiin taimet. Kaikista taimista mitattiin pituus ja 

männyntaimista lisäksi ikä ja kunto.  

Maaperän kasvipeite tutkittiin kahdesta suunnasta neliömetrin kokoisilta koealoilta. 

Kasvillisuuden peittävyys arvioitiin prosentteina. Peitteisyyyttä kuvasi muun muassa 

sammaleet, karike, pintakivet ja puut. Kivisyyden ja humuksen mittaamiseen käytettiin 

maaperänäytteenottimia.  

Viimeisenä vaiheena oli lustojen talteenottaminen koepuista. Lustot irrotettiin 

porakonekäyttöisellä kasvukairalla. Luistoihin merkittiin kynällä tarpeelliset tunnisteet. 

Puustomittauksen eri vaiheita 
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Kun puustomittauskoelat saatiin mitattua, aloitimme hyönteispyydysten 

tyhjentämisen. Hyönteispyydyksiä oli kahdeksan jokaisessa koemetsässä, yksi 

jokaista käsittely- ja kontrollialuetta kohden. Hyönteispyydyksen toiminta perustuu 

siihen, että lentävät hyönteiset törmäävät läpinäkyvään muoviin ja tippuvat suppilon 

läpi kulhoon jossa on vettä, suolaa ja saippuaa. Niiden tehtävä on parantaa ansaan 

tippuneiden hyönteisten säilyvyyttä. 

Hyönteispyydysten tyhjentämiseen tarvittiin harsokangasta, siivilä, näytepulloja ja 

etaxia. Pyydykseen jääneet hyönteiset säilöttiin etaxia sisältävään pulloon 

myöhempää lajimääritystä varten. 

Heinäkuussa lähdin kiertämään yksin taimivauriokoealoja. Koealat etsittiin 

aikaisempien mukaisesti maastosta Locus GIS -sovelluksen avulla. Taimet laskettiin 

ympyräkoealalta,  jonka säde on 3,99 m ja niiden kuntoluokka arvioitiin asteikolla 1-3 

(1=vaurioitumaton, 2=Lievästi vaurioitunut, 3=Voimakkaasti vaurioitunut tai kuollut). 

Vaurioituneiksi taimiksi merkittiin ainoastaan edellisessä hakkuussa vaurioituneet 

taimet, eli esimerkiksi sienituhojen, myrskyjen tai eläimien aiheuttamia tuhoja ei otettu 

huomioon. Taimiksi laskettiin vähintään 10 cm korkeat ja rinnankorkeusläpimitaltaan 

alle 45 millimetrin puut. Kehän sisältä arvioitiin lisäksi silmämääräisesti  

Hyönteispyydys 
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hakkuutähteiden, kivennäismaan, ajourien, sekä kääntyneen humuksen peittämä 

pinta-ala prosentteina.  

 

Elokuussa aloitimme puuston korjuuvaurioinventoinnit. Linjakoealat ovat 100 metriä 

pitkiä ja 10 metriä leveitä linjoja, jotka käveltiin yksitellen päästä päähän ja linjojen 

väliseltä alueelta etsittiin edellisessä hakkuussa syntyneitä korjuuvaurioita. 

Vaurioituneesta puusta otettiin läpimitta ja arvioitiin vaurion laajuus. 

 

Lisätietoa Demometsä-hankkeesta löytyy muun muassa Luonnonvarakeskuksen 

sivuilta: Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin. 

 

Lopuksi 

Työharjoittelu sisälsi paljon uutta asiaa, sillä tutkimuksellinen maastotyö eroaa 

huomattavasti siitä mitä olen aikaisemmin oppinut tekemään käytännön 

metsäteollisuuden parissa. Haasteellisinta harjoittelun aikana oli kenties 

männyntaimien iän laskeminen, sillä taimia oli säteen sisällä monesti useita 

kymmeniä. 

 

Kiitos lukijoille!  -Atte 

Korjuuvaurioksi lasketaan 12 neliösenttiä suuremmat kuorivauriot 

https://www.luke.fi/projektit/demometsa/

