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Luonnonvarakeskus (Luke) käynnisti 2020 kolmivuotisen Demometsähankkeen yhteistyössä 
Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen 
tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietä-
mystä tasaikäisrakenteisista ja eri-ikäisrakenteisesta eli peitteisistä metsänkäsittelymenetel-
mistä. Hankkeessa luotiin seitsemän metsänkäsittelyjen demonstraatioaluetta Lappiin Rovanie-
men alueelle. Hankkeessa selvitetään metsänkäsittelymenetelmien (avo-, siemenpuu-, poi-
minta- ja pienaukkohakkuu) vaikutuksia metsänuudistumiseen, kasvuun, metsäluonnon moni-
muotoisuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Hanketoimijat järjestävät metsäalan ammat-
tilaisille, metsänomistajille, opiskelijoille ja muille kohderyhmille retkeilyjä demonstraatiokoh-
teille. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen aluekehitysrahasto. Yksi hankkeen tulostavoitteista 
oli luoda demonstraatiokohteille kiertoajan mittainen metsänhoitosuunnitelma.   

Peitteisten menetelmien demonstraatiokohteita Lapissa ei aikaisemmin ole ollut ja tutkimus-
tietoakin on vielä vähän. Erityisesti peitteisten menetelmien pitkäaikaisvaikutuksia metsänuu-
distumiseen ja luonnon monimuotoisuuteen ei vielä tunneta. Hankkeessa tuotetut raportit ja 
julkaisut ovat julkisia ja ne kootaan hankkeen avoimille nettisivuille. Demokohteet tarjoavat 
kaikelle aiheeseen liittyvälle tutkimus- ja demotoiminnalle alustan, jota voidaan hyödyntää 
myös tulevaisuudessa. 

Esa Huhta 

Demometsähankkeen vetäjä 
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1. Johdanto 
Jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa metsä säilyy koko ajan jossain määrin puustoisena 
eikä laajoja avohakkuita tehdä. Puuston määrä, puulajisuhteet ja metsikön muut ominaisuudet 
voivat kuitenkin vaihdella paljonkin käsittelyalueen eri osissa. Peitteisen metsänhoidon mene-
telmät ja hyödynnettävyys ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi erityisesti alueilla, joilla sovi-
tetaan yhteen metsän eri käyttömuotoja. 

Lapin metsäalueilla metsätalouden kanssa yhteensovitetaan porotalouden ja matkailun tavoit-
teita sekä metsiin kohdistuvaa virkistyskäyttöä. Elinkeinonharjoittajien välisten konfliktien vält-
tämiseksi metsätalouden toimijat ovat pyrkineet löytämään erilaisia ratkaisuja metsien käsitte-
lyyn, kuten jatkuvan kasvatuksen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmät. (Luonnonvarakes-
kus 2020).   

Lisäksi Lapissa metsätaloudelliset tuotto-odotukset ovat suhteellisen pienet ja metsätalouden 
investointien kannattavuus heikkoa. Luontaista uudistamista (siemen- ja suojuspuuhakkuu) on-
kin Lapissa käytetty myös metsätalouden kannattavuuden lisäämisen näkökulmasta (Rautio, 
Repola, Salminen & Ilola 2020), sillä luontaisessa uudistamisessa ei muodostu metsänviljelyn 
uudistamiskustannuksia. 

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin -hankkeen eli Demometsän 
yhtenä tavoitteena oli demonstroida ja visualisoida tasa- ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsitte-
lyn menetelmiä metsätalouden toimijoille ja asiakkaille.  Hanketta rahoitti Euroopan aluekehi-
tysrahasto (EAKR). 

Hankkeessa perustettiin demonstraatioalueet Rovaniemelle. Demonstraatioalueilla hakkuuta-
poina käytettiin avo- ja siemenpuuhakkuuta sekä poiminta- ja pienaukkohakkuuta. Demonst-
raatioalueita on seitsemän ja ne kaikki sijaitsevat valtion mailla. Hankkeessa oli tavoitteena sel-
vittää peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistumiseen sekä ekologisia vaikutuk-
sia ja taloudellista kannattavuutta verrattuna tasaikäisrakenteiseen metsänkäsittelyyn. Käsitte-
lyalueille laadittiin metsänhoitosuunnitelma ja selvitettiin hakkuutyön tuottavuutta. 
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2. Metsäsuunnitelma sadalle vuodelle  
Metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon ja käytön suunnitelma, joka laaditaan metsä-
alueen päätöksentekijän lähtökohdista. Metsäsuunnitelma sisältää tiedot metsän kasvupai-
koista, puustosta, metsän hoito- ja hakkuutarpeista sekä luonto- ja suojeluarvoista sekä käyt-
tömahdollisuuksista. Myös tiedot metsälain 10 §:ssä tarkoitetuista erityisen tärkeistä elinympä-
ristöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä sekä muut maan- ja metsänkäytön rajoitteet käyvät ilmi 
suunnitelmasta. Metsäsuunnitelma palvelee myös metsätalouden suunnittelussa, sillä suunni-
telma auttaa tulevien menojen ennakoinnissa ja niihin varautumisessa. (Metsälaki 1093/1996: 
Äijälä, Koistinen, Sved, Vanhatalo & Väisänen 2019: Metsänhoidon suositukset, Tapio 2022.) 

Metsäsuunnitelmissa suunnittelun aikajänne nykyhetkestä tulevaisuuteen vaihtelee paljon. 
Operatiivisessa suunnittelussa aikajänne on lyhyt. Operatiiviset suunnitelmat tehdään yleensä 
noin 1–5 vuoden ajalle. Varsinaisissa tila- ja aluekohtaisissa metsäsuunnitelmissa aikajänne on 
yleensä keskipitkä (5–20 vuotta) tai pitkä eli yli 20 vuotta. (Niemi, Mäkinen, Viitala & Lumperoi-
nen 2020). Valtioneuvoston asetuksen (1234/2010) mukaan ajantasaisella metsäsuunnitelmalla 
tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka tietojen keruusta ei ole kulunut Ylä-Lapissa 20 vuotta, muualla 
Pohjois-Suomessa 15 vuotta ja muualla Suomessa kymmentä vuotta pidempää aikaa. 

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin -hankkeessa laadittiin esittely-
kohteille metsänhoitosuunnitelma. Metsänhoito- ja hakkuuehdotukset suunniteltiin seuraa-
valla sadalle vuodelle eli koko tasaikäisrakenteisen metsänkasvatuksen kiertoajalle. Pitkän ai-
kajänteen suunnitelmaan päädyttiin, jotta jatkuvan kasvatuksen hakkuita tulisi mukaan suun-
nitteluun useampia. Tulevaisuudessa käsittelyittäin laaditut hoito- ja hakkuusuunnitelmat toi-
mivat apuvälineenä toimenpiteiden toteutuksessa. Metsänhoidollisissa toimenpiteissä nouda-
tettiin Metsähallituksen ympäristöopasta (Kaukonen, Eskola, Herukka, Karppinen, Karvonen, 
Korhonen, Kuokkanen & Ervola 2022) ja Metsähallituksen metsänhoito-ohjetta (Metsänhoito-
ohje, 2021). 
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3. Aineisto ja menetelmät 
Seitsemältä demonstraatioalueelta valittiin hankkeen käsittelyalueeksi kultakin 33–36 hehtaarin 
ala sellaista kuivahkon kankaan mäntymetsää, jossa Metsähallituksen ohjelman mukaisesti olisi 
seuraavana toimenpiteenä ollut päätehakkuu. Kullekin käsittelyalueelle rajattiin viisi suorakai-
teen muotoista kahden hehtaarin koeruutua, (Kuva 1), joihin arvottiin hakkuukäsittelyt: avo-, 
siemenpuu, poiminta- ja pienaukkohakkuu sekä käsittelemätön kontrolliruutu. Käsittelyaluei-
den väliin jätettiin 50 metrin käsittelemättömät suojavyöhykkeet. Hakkuut demonstraatioalu-
eilla suoritettiin lokakuussa 2020. 

 

Kuva 1. Esimerkki Takavaaran hakkuiden sijoittumisesta. 

Siemenpuuhakkuussa siemenpuita jätettiin 50 kpl/ha, mutta Hirvaan Liikamaalla siemenpuita 
on 100 kpl/ha. Poimintahakkuussa pohjapinta-alatavoitteena oli mäntypuuston osalta 6 m2/ha 
sekä koivun ja kuusen osalta yhteensä noin 1 m2/ha, mikäli niitä esiintyi kohteella. Pienaukko-
hakkuussa kullekin kohteelle hakattiin neljä pienaukkoa: kaksi kappaletta halkaisijaltaan 
20 metriä, yksi 40 metriä ja yksi 60 metriä, joiden välialueet jätettiin käsittelemättä. 

Monimuotoisuuden turvaamiseksi kaikille hakkuualoille jätettiin säästöpuita, joiden läpimitta 
on vähintään 15 cm. Eläviä säästöpuita jätettiin vähintään 10 kpl/ha. Säästöpuiden jättäminen 
keskitettiin suuriin, mieluiten useammasta puulajista ja eri latvuskerroksista muodostuviin ryh-
miin. Yksittäiset suuret ja vanhat puuyksiöt kuuluivat ensisijaisesti säästettäviin puuyksilöihin 
(Kuva 2). Kuolleet pysty- ja maapuut jätettiin korjaamatta (Kuva 3). Järeät maapuut jäivät pai-
kalleen eikä niiden yli ajettu metsäkoneilla. Myös kuolleet pystypuurungot tuli hakkuissa kier-
tää. 
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Avo- ja siemenpuuhakkuualat muokattiin äestämällä kesällä 2021. Avohakkuualoille suoritettiin 
konekylvö. Maanmuokkausta ei tarvittu kahdella kaikista karuimmista siemenpuuhakkuukoh-
teista. Myöskään pienaukkoihin ei tehty maanmuokkausta. Alikasvoksen raivaus tehtiin tarvit-
taessa.  

Kohteissa tehtiin monipuolisia mittauksia ja inventointeja ennen ja jälkeen hakkuiden. Puusto-
tiedot mitattiin kahdeksalta 7,89 metrin säteiseltä ympyräkoealalta sekä ennen hakkuuta, ke-
sällä 2020, että hakkuiden jälkeen, kesällä 2022. Tämän metsänhoitosuunnitelman laatimisessa 
tarvittavat hakkuiden jälkeiset puustotiedot mitattiin poiminta- ja siemenpuuhakkuiden osalta 
relaskooppikoealoilta marraskuussa 2021. Avohakkuiden säästöpuustoa ei mitattu. 

 

Kuva 2. Vanhat yksittäiset puuyksilöt ovat arvokkaita säästöpuita. Kuva: Anu Hilli. 
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Kuva 3. Kaikenkokoiset maapuut jätettiin korjaamatta. Kuva: Anu Hilli. 

Taulukko 1. Keskimääräiset puustotiedot ennen ja jälkeen hakkuiden. 

Hakkuutilanne Pohjapinta-
ala m2/ha  

Runkoluku 
kpl/ha  

Keskipituus, 
m  

Keskiläpi-
mitta, cm  

Ennen hakkuuta  16,1  516  15,6  22,5  

Poimintahak-
kuun jälkeen  

6,3  - 16,25  19,6  

Siemenpuuhak-
kuun jälkeen  

3,0  50  16,8  24,4  

 

Metsänhoitosuunnitelmat laadittiin käsittelyittäin eli erikseen avo-, siemenpuu-, poiminta- ja 
pienaukkohakkuumenetelmälle, käyttäen seitsemän demonstraatioalan keskimääräisiä ja alue-
kohtaisia tietoja kustakin menetelmästä. Metsänhoito-suunnitelmien laadinnassa hyödynnet-
tiin metsätalouden suunnitteluohjelmistoja, joiden avulla ennustetaan metsän tulevaa kehitystä 
ja kasvua sekä saadaan arvio tulevista hakkuukertymistä ja metsänhoitokustannuksista. 

Avo- ja siemenpuuhakkuukohteiden suunnitelmat laadittiin OpeMottiohjelmistolla ja poimin-
tahakkuukohteet Hakkuri-ohjelmistolla. Opemotilla tasaikäisrakenteisen metsikön kehitys voi-
daan ennustaa joko uudistamisesta alkaen tai olemassa olevan puuston mittaustiedoista. Tässä 
työssä kehitysennuste laadittiin uudistamisesta eli toimenpiteiksi tulivat, äestys ja konekylvö, 



 

10 

luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä sekä äestys tai vain luontainen uudistami-
nen siemenpuumenetelmällä. Kahden eri ohjelmiston käyttöön päädyttiin, koska kumpikaan 
ohjelmisto ei olisi soveltunut kaikkien kolmen menetelmän simulointiin. Pienaukkojen tulevan 
kasvun ja kehityksen ennustamiseen ei tällä hetkellä ole ohjelmistoa. 

Laskelmissa käytetyt Lapin alueen kantohinnat ja metsänhoidon kustannukset saatiin Luonnon-
varakeskuksen tilastotietokannasta. Metsänhoitokustannuksina käytettiin äestykselle 180 €/ha, 
kylvölle (siemenet ja työ) 400 €/ha ja taimikonhoidolle 385 €/ha. Männyn puutavaralajikohtaiset 
kantohinnat hakkutavoittain on esitetty taulukossa 2. (Luke, Tilastotietokanta 2022). 

Taulukko 2. Puuston kantohinnat, mänty €/m3. 

Puulaji Ensiharvennus  Harvennushakkuu  Päätehakkuu  

Tukki  40  49,16  55,36  

Pikkutukki  20  20,33  23,27  

Kuitu  15  15,33  17,31  

 

Hakkuukohteille simuloitiin metsänmittaustietojen perusteella erilaisia vaihtoehtoisia käsittely-
ketjuja. Avohakkuukohteille simuloitiin vaihtoehdot kahdella eri taimikonhoidon jälkeisellä run-
koluvulla: 2 000 tai 2 500 tainta hehtaarilla. Myös harvennuskertojen lukumäärään tuotettiin si-
mulointivaihtoehdot kahdella ja kolmella harvennuksella. Siemenpuuhakkuualoilla simuloitiin 
siemenpuiden poiston eri ajankohtia. 

Poimintahakkuun osalta puuston pohjapinta-ala ei saanut laskea simuloinneissa alle metsäla-
kirajan, joka Lapin kuivahkoilla kankailla on 6 m2/ha. Puuston pohjapinta-ala ei myöskään saa 
kasvaa kovin korkeaksi, jotta taimettumista tapahtuisi. Puuston pohjanpinta-alalle asetettiin si-
ten raja-arvot 6–15 m2/ha. Kahden prosentin tuottovaatimuksen mukaisesti poimintahakkuiden 
seuraava hakkuu ajoitettiin simuloinnissa viimeistään siihen viisivuotisjaksoon, kun puuston ar-
vokasvuprosentti laskisi ilman hakkuuta alle kahden prosentin. Poimintahakkuiden poistuman 
minimiarvoksi asetetiin 30 m3/ha ja poistuma sai olla kerrallaan enimmillään puolet senhetki-
sestä pohjanpinta-alasta. Tätä vaihtoehtoa verrattiin vaihtoehtoon, jossa leimausrajana käyte-
tiin 19 m2/ha ja pyrittiin noin 30 vuoden hakkuukiertoon. 

Metsänkasvatuksen taloustulosta tarkasteltiin päätöksentekohetkeen diskontattuja nettotulo-
jen avulla. Metsäkasvatuksen nettotulo muodostuu, kun puunmyyntituloista vähennetään met-
sänhoidon kustannukset. Nettotulojen nykyarvo tarkastelu tehtiin kaikissa simuloinneissa kah-
den prosentin korkokannalla. Opemotissa nettotulojen nykyarvolaskenta ei huomioi siemen-
puiden hakkuutuloa. 

Hakkuutapojen taloudellisen tuloksen vertailuun otettiin mukaan perustamishakkuiden talou-
dellinen tulos. Toteutuneiden hakkuiden osalta laskettiin nettotulos, €/m3. Nettotulos laskettiin 
kertomalla puutavaralajikohtaiset kertymät, m3/ha (Taulukko 3.) kantohinnoilla, €/m3 (Tau-
lukko 2.). Siemenpuiden poiston taloudellista arvo laskettaessa keskimääräinen rungon koko 
arvioitiin 352 litraksi (24 cm ja 16 m). Runkoja jätettiin hakkuussa keskimäärin 50 kpl/ha eli 
17,6 m3/ha, josta arvioitiin tukkia olevan 12 m3. Kuutiomäärät lisättiin hakkuukertymiin, kasvua 
ei huomioitu. Muiden puulajien vähäiset puutavaralajikohtaiset määrät laskettiin yhteen män-
nyn vastaaviin puutavaralajikertymiin. 
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Taulukko 3. Perustamishakkuiden keskimääräiset puutavaralajikertymät kuutiometreinä hak-
kuutavoittain. 

Puutavaralaji  Avohakkuu  Siemenpuu-
hakkuu  

Pienaukko-
hakkuu  

Poiminta-
hakkuu  

Haapakuitu  0  0  0  0  

Koivukuitu  3  3  1  2  

Kuusikuitu  4  1  1  1  

Kuusipikkutukki  0  0  0  0  

Kuusitukki  2  1  0  1  

Mäntykuitu  44  37  15  31  

Mäntypikkutukki  11  13  5  8  

Mäntytukki  53  47  17  44  

Yhteensä  116  102  40  88  
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4. Tulokset  
Avohakkuu ja kylvö 

Simulointimallit laadittiin erikseen Rovaniemen etelä- ja pohjoispuolen kohteille, sillä malli 
huomioi alueen lämpösumman. Simulointimallien mukaan avohakkuun ja kylvön jälkeen taimi-
konharvennus tuli ajankohtaiseksi 15 vuoden kuluttua kylvöstä taimikon ollessa 4 metristä. Tai-
mikonhoidossa jätettiin joko 2 000 tai 2 500 männyn tainta ja lisäksi 200 lehtipuuta. 

Ensiharvennuksen ajankohtaan vaikutti taimikon tiheys: mikäli taimikon runkoluku oli 
2 500 tainta hehtaarilla, ensiharvennus aikaistui verrattuna alhaisempaan 2 000 taimen runkolu-
kuun. Ensiharvennus tuli ajankohtaiseksi puuston ollessa 40–50-vuotiasta, ja toinen harvennus 
tehtäisiin noin 60-vuotiaisiin metsiköihin. Mikäli vielä tehtäisiin kolmas harvennus, se tulisi noin 
80-vuotiaisiin metsiköihin. Ensiharvennushakkuun keskimääräinen kertymä oli 44 m3/ha. Kah-
den harvennuksen simuloinnissa toinen harvennus tuotti keskimäärin 64 m3/ha ja päätehakkuu 
220 m3/ha. Sen sijaan kolmella harvennuksella toisen ja kolmannen harvennuksen harvennus-
kertymä oli yhteensä 108 m3 hehtaarilta ja päätehakkuu tuotti 195 m3/ha. (Kuva 4).  

 

Kuva 4. Kiertoajan hakkuukertymät I ja II harvennuksen malissa kylvökohteilla. 
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Parhaimman tuloksen nettotulojen nykyarvotarkastelussa tuotti käsittelyketju, jossa taimikko 
harvennetaan 2 500 runkoon hehtaarilla ja tämän jälkeen suoritetaan ensiharvennuksen lisäksi 
kaksi muuta harvennusta. Päätehakkuu tehdään Rovaniemen eteläpuolella 93 vuotiaisiin puus-
toihin ja pohjoispuolella 100 vuotiaisiin puustoihin. Tällöin nettotulojen nykyarvo oli 2 %:n ko-
rolla oli 1 967 € Rovaniemen eteläpuolen kohteilla ja vastaavasti pohjoispuolen kohteilla 1 648 €. 
(Kuva 5).   

 

Kuva 5. Nettotulojennykyarvot kahden prosentin korkokannalla kylvökohteissa, kun ensihar-
vennuksen jälkeen tehdään yksi tai kaksi harvennusta. 

Siemenpuuhakkuu  
Siemenpuuhakkuussa siemenpuiden poisto tuli simulaatiomallien mukaan ajankohtaiseksi vii-
den vuoden kuluttua kohteilla, joissa oli tehty maanmuokkaus. Muokkaamattomilla kohteilla 
siemenpuut kannatti poistaa 10–15 vuoden kuluttua hakkuusta. Siemenpuualoilla, joille maan-
muokkaus oli suoritettu parhaimman taloudellisen tuloksen (1 523 euroa/ha) tuotti malli, jossa 
siemenpuut poistetiin viiden vuoden jälkeen ja ensiharvennuksen lisäksi suoritetiin yksi har-
vennus. Yhden harvennuksen mallissa taimikonhoito ajoitettiin 20-vuotiaaseen metsikköön ja 
kasvamaan jätettiin 2 000 männyn tainta ja 300 taimen lehtipuusekoitus. Ensiharvennus oli 
ajankohtainen puuston ollessa 53 vuoden ikäistä, jolloin puustolla oli pituutta 12 m (Tau-
lukko 4). Ensiharvennuksen jälkeen jätettiin 1 100 rukoa hehtaarille ja toinen harvennus suori-
tettiin yläharvennuksena puuston ollessa 80-vuotiasta ja päätehakkuu 110 vuoden iässä. Ensi-
harvennuksen kertymä oli 40 m3/ha ja toisessa harvennuksessa 70 m3/ha. Kahden harvennuk-
sen mallissa siemenpuut poistetiin 15 vuoden kuluttua ja taimikonhoito tehtiin 20-vuotiaaseen 
taimikkoon, jolloin jätettiin 2 000 männyn tainta hehtaarille ja 10 % lehtipuusekoitus. Esihar-
vennus suoritettiin laatuharvennuksena puuston ollessa 53-vuotiasta ja kaksi muuta harven-
nusta yläharvennuksena puuston ollessa 73- ja 88-vuotiasta. Päätehakkuu tehtiin 110-vuotiaa-
seen puustoon (Taulukko 4.). Päätehakkuuna voidaan käyttää siemenpuuhakkuuta tai avohak-
kuuta. Ensiharvennuksessa hakkuukertymä oli noin 30 m3/ha ja myöhemmissä harvennuksissa 
50 m3/ha kerrallaan.  
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Taimikonhoito oli ajankohtainen muokkaamattomilla kohteilla 20 vuoden kuluttua hakkuusta. 
Taimikonhoidon jälkeen kasvamaan jäi 2 000 männyn tainta ja 10 %:n lehtipuusekoitus. Ensi-
harvennus oli ajankohtainen puuston saavuttaessa 13 metrin valtapituuden. Ensiharvennuksen 
jälkeen kasvamaan jäi 1 000 runkoa hehtaarille. Myöhemmät harvennukset suoritettiin ylähar-
vennuksena 73- ja 88-vuotiaisiin puustoihin. Nettotulojen nykyarvo oli korkein kahden harven-
nuksen mallissa, jolloin harvennushakkutuloja saadaan aiemmin (Taulukko 4). 

Taulukko 4. Tulevien hakkuiden ajoittuminen ja nettotulojen nykyarvo 2 % korkokannalla sie-
menpuuhakkuukohteilla. Siemenpuiden poiston tuloja ei ole huomioitu. 

Mänty+lehtipuu SPH EH II harvennus III harven-
nus 

Päätehak-
kuu 

E 2 000+300 5 50 v./12 m 80 - 110 
E 2 000+200 5 58 v./13 m 88 - 113 
P 2 000+200 15 53 73 88 113 
P ei maanmuok-
kausta - - - - - 

2 000+300 10 58 v./ 13 m 88 - 113 
2 000+200 15 53 73 88 113 

 

Poimintahakkuu 

Poimintahakkuukohteilla kohteiden perustamishakkuun jälkeen jäävän puuston pohjapinta-ala 
oli keskimäärin 6 m2/ha (Kuva 6). Parhaan hakkuukierron löytämiseksi tulevat poimintahakkuut 
simuloitiin kolmella eri hakkuuohjelmalla kohteille, joilla oli alikasvosta: 

 Vaihtoehto 1: 25, 50, 70, 90 vuotta ja 115 vuotta (leimausraja 15 m2/ha). 
 Vaihtoehto 2: 30, 50, 70, 90 ja 115 vuotta (leimausraja 15 m2/ha). 
 Vaihtoehto 3: 30, 60, 90, 120 ja 150 vuotta (leimausraja 19 m2/ha). 

Kohteilla, joilla ei ollut alikasvosta poimintahakkuut simuloitiin seuraavasti:  

 Vaihtoehto 1: 25, 50, 70, 90 ja 115 vuotta (leimausraja 15 m2/ha). 
 Vaihtoehto 2: 30, 60, 90,115 ja 150 vuotta (leimausraja 19 m2/ha). 

Kaikissa simuloinneissa oletetaan, että steady state -tila saavutetaan viimeisellä hakkuukier-
rolla. 

Poimintahakkuussa kokonaiskertymä oli 44–94 m3/ha. Tukkikertymät olivat selvästi korkeam-
mat kahdella ensimmäisellä hakkuukerralla, vaihdellen 35–51 m3/ha. Seuraavilla hakkuukerroilla 
tukkikertymä oli vain 9–33 m3/ha, vaikka tukkiprosentti säilyikin korkeana. Hakkuukertymien 
tukkiprosentti vaihteli 35 %:sta 85 %:iin, ollen keskimäärin 53 %. Poimintahakuun viiden simu-
loidun ajankohdan keskimääräiset kertymät vaihtelivat noin 50–70 m3/ha (Kuva 7). 
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Kuva 6. Männikköä poimintahakkuun jälkeen. Kuva: Anu Hilli. 

 

Kuva 7. Poimintahakkuiden ajankohdittain lasketut keskimääräiset hakkuukertymät. 

Parhaimman nettotulojen nykyarvon tuotti kahden prosentin korkokannalla vaihtoehto 1, jossa 
poimintahakkuut seurasivat toisiaan 20 vuoden välein. Kohteissa, joissa oli alikasvosta, netto-
tulojen nykyarvo oli 2 925 euroa/ha. Kohteissa, joissa lähtötilanteessa ei alikasvosta ollut, tulos 
oli 2 711 euroa/ha. Riippumatta siitä, oliko kohteilla alikasvosta lähtötilanteessa vai ei, leimaus-
rajan nostaminen tasolle 19 m2/ha tuotti nettotulojen nykyarvossa mitattuna heikomman tu-
loksen kuin 15 m2/ha käyttäminen leimausrajana. Keskimäärin nettotulojen nykyarvo oli 788 € 
alhaisempi. 
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Kun perustamishakkuun puuston nykyarvo kantohinnoilla laskettuna otettiin mukaan taloudel-
lisen tuoton arviointiin, parhaimman taloudellisen tuloksen tuotti avohakkuun ja kylvön yhdis-
telmä, keskimäärin 6 000 euroa hehtaarilta. Siemenpuu-hakkuukohteiden keskimääräinen heh-
taarikohtainen taloudellinen tulos oli 5 680 euroa. Keskiarvossa ovat mukana sekä muokkaa-
mattomat että äestetyt kohteet. Tässä luvussa on mukana siemenpuiden poiston tulos. Poimin-
tahakkuu puolestaan tuotti keskimäärin 4 900 euroa hehtaarilta. (Kuva 8). 

 

Kuva 8. Hakkuutavoittain keskimääräiset nettotulot kantohinnoilla laskettuna, mukana perus-
tamisvaiheen hakkuutulot. 
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Pienaukot 
Demonstraatioalueiden pienaukoilla maanpintaa ei ole paljastettu (Kuva 9) ja kasvillisuuden 
määrä sekä lajisto vaihtelevat kohteittain huomattavasti. Vaikka kaikki demonstraatioalueiksi 
valitut kohteet ovatkin kuivahkon kankaan metsätyyppiä, vaihtelee niiden lajisto mustikka-, 
puolukka-, seinäsammal- ja kerrossammalvaltaisesta kenttä- ja pohjakerroksesta lähelle kuivan 
kankaan variksenmarja-kanervatyyppiä, jonka pohjakerroksessa on huomattavasti jäkälää. 

Kenttä- ja pohjakerroksen lajisto tulee myös vaikuttamaan pienaukkokohteiden taimettumi-
seen. Parhaiten tulevat taimettumaan kohteet, joiden pohjakerroksessa on jäkälää ja humus-
kerros on ohut. Taimien hidas kasvuun lähtö ja pituuskehitys tulevat siirtämään mahdollista 
taimikonhoidon tarvetta selkeästi myöhäisempään ajankohtaan siemenpuuhakkuukohteisiin 
verrattuna. Pienaukoilla taimettuminen on todennäköisesti epätasaista ja taimikonhoitoa tul-
laan tarvitsemaan vain tiheimmin taimettuvilla kohdilla. Arvioitu taimikonhoidon ajankohta tu-
lee olemaan noin 20–25 vuoden kuluttua hakkuusta. 

 

Kuva 9. Pienaukoilla maanpintaa ei käsitelty. 

Pienaukkojen välialueita ei harvennettu hakkuiden yhteydessä syksyllä 2020. Välialueiden har-
vennus on ajankohtaista noin 10 vuoden kuluttua, jotta puuston latvukset ja siten kasvu säilyi-
sivät hyvänä, ja jotta pienaukkojen reunapuusto haittaisi mahdollisimman vähän pienaukoille 
syntyvien taimien pituuskehitystä. Vaihtoehtona myös on laajentaa olemassa olevia pienauk-
koja tai tehdä uusia pienaukkoja välialueille, mikäli edelliset pienaukot ovat jo selvästi taimet-
tuneet.  
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5. Pohdinta 
Simulointimallit antavat arvion metsiköiden tulevasta kehityksestä. Parhaiten tulevat taimettu-
maan kohteet, joissa humuskerros on ohut, sillä uudistamistulokseen vaikuttavat humusker-
roksen paksuus, kasvupaikkatyyppi, maanmuokkaus ja maaperän kivisyys, korkeus merenpin-
nasta, lämpösumma sekä ylispuuston määrä. Lisäksi siemensadon määrä, laatu ja ajoittuminen 
sekä tuhot ja taimikuolleisuus vaikuttavat uudistumisen onnistumiseen. (Hilli, Hokkanen, Hyvö-
nen, ja Sutinen, M-L. 2008; Hyppönen 2002.). Tapion metsänhoitosuositusten mukaan männyn 
taimikon tavoitetiheyden tulisi olla kylvössä 4 000‒5 000 kpl/ha ja istutuksessa 2 400 kpl/ha, 
joka takaisi laadukkaan tukkipuuston kehityksen (Metsänhoidon suositukset 2022). 

Siemenpuu- ja pienaukkokohteiden oletetaan taimettuvan, mutta taimikoista muodostunee 
ryhmittäinen. Aiempien tutkimusten mukaan mänty uudistuu luontaisesti siemenpuuhakkuulla 
Lapissa hyvin ja taimettumista edesauttaa maanmuokkaus. (Hyppönen 2002). Taimien koko-
naismäärä on siemenpuuhakkuualoilla keskimäärin ollut 7 200 kpl/ha, joista kehityskelpoisia 
männyn taimia keskimäärin 2 000 kpl/ha (Hyppönen & Hyvönen 2000). Aiempien tutkimusten 
mukaan myös männylle uudistetut pienaukot taimettuvat hyvin. Männyn taimia on syntynyt 
pienaukoille keskimäärin 10 000 kpl/ha. Tyhjien viiden neliömetrin ympyräkoealojen osuus on 
kuitenkin ollut noin 50 %, kun maaperää ei ole käsitelty ja koeala on ollut sammalten peitossa. 
(Hallikainen, Hökkä, Hyppönen, Rautio ja Valkonen 2020) 

Sen sijaan poimintahakkuiden jälkeisestä uudistumistuloksesta ja taimettumisesta kuivahkoilla 
kankailla Lapissa ei ole juurikaan tietoa. Aiempien tutkimustulosten pohjalta tiedetään, että 
taimettuminen ja taimien pituuskehitys on selvästi hitaampaa muokkaamattomilla männyn 
luontaisen uudistamisen kohteilla verrattuna kohteisiin, joissa maanpintaa on käsitelty (Hyp-
pönen, Heikkinen ja Hallikainen 2008). Lisäksi tiedetään, että siemenpuiden tiheyden lisäänty-
essä taimien pituuskehitys heikkenee selvästi (Valtanen 1994 ja 1998). Poimintahakkuussa 
puuston määrä on selvästi korkeampi verrattuna siemenpuuhakkuisiin, joissa käytetään ylei-
simmin 20–100 runkoa/ha. Puuston tiheyden vaikutus tulee näkymään sekä taimettumisessa 
että taimien pituuskehityksessä poimintahakkuukohteilla.  

Taimettuminen ja taimen kasvuun lähtö puolestaan tulevat vaikuttamaan seuraavien toimen-
piteiden, kuten taimikonharvennuksen tarpeeseen ja ajoittumiseen. Tasaikäisrakenteisen met-
sänkasvatusmallit ennustavat toimenpiteiden ajoittumisen suhteellisen hyvin. Sen sijaan 
pienaukoille ei ole simulointimallia ja myös hakkuriohjelmistossa lähdetään olemassa olevasta 
puustosta (kehitysluokka 02) liikkeelle. Riittävän tiheä taimimuodostus on perusedellytys seu-
raavalle poimintahakkuulle, sillä kohteilla eri juurikaan eri-ikäisrakenteisuutta tai taimiainesta 
ollut. Lisäksi taimien pituuskehitys tulee olla normaalia, mikäli seuraava poimintahakkuu tai 
yläharvennus tullaan toteuttamaan 25–30-vuoden kuluttua, jotta myös seuraavalla kerralla hak-
kuukertymää muodostuu. 
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Taloudellisissa tarkasteluissa tulee huomata, että puuston kehitys- ja kasvumallit ovat käyte-
tyissä ohjelmistoissa erilaiset. OpeMotissa on taustalla Luonnonvarakeskuksen laatimat puus-
ton kehitys- ja kasvumallit (Salminen, Lehtonen & Hynynen 2005; Hynynen, Salminen, Huusko-
nen, Ahtikoski, Ojansuu, Siipilehto, Lehtonen, Rummukainen, Kojola ja Eerikäinen 2014; Hyny-
nen, Salminen, Ahtikoski, Huuskonen, Ojansuu, Siipilehto, Lehtonen ja Eerikäinen 2015: Juuti-
nen, Ahtikoski, Lehtonen, Mäkipää ja Ollikainen 2018) ja puolestaan hakkurissa.  

Puustoon ja taimiainekseen kohdistuvia korjuuvaurioita eikä korjuukustannuksia ole lasken-
nassa huomioitu. Kun eri-ikäisrakenteisuuteen tähtäävää hakkuuta lähdetään toteuttamaan 
tasaikäisrakenteisesta metsästä, puustoon kohdistuvat korjuuvauriot ovat vähäisiä. Jatkossa, 
kun puusto on eri-ikäisrakenteista korjuuvaurioiden osuus voi olla huomattavakin. Mikäli vau-
rioituneesta puusta ei saada tukkia, taloudellinen tulos heikkenee edelleen. Aiempien tutkimus-
ten pohjalta tiedetään myös, että puunkorjuu on kalliimpaa verrattuna tasaikäisrakenteisiin 
päätehakkuisiin. (Sirén, Hyvönen, Surakka, 2015; Niemistö 2021).  
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6. Monimuotoisuuden ylläpito 
Monimuotoisuuden ylläpito pitkällä aikajänteellä edellyttää luonnon metsien rakennepiirteiden 
sisällyttämistä metsänhoitotoimenpiteissä. Hoitotoimenpiteissä tulee huomioida riittävän la-
hopuun määrän säilyminen koealoilla eri lahoasteisena sekä pysty- että maalahopuuna. Teko-
pökkelöitä tulee lisätä poiminta- ja harvennushakkuiden yhteydessä lahopuujatkumon turvaa-
miseksi. Pökkelöitä voi sijoittaa ryhmittäin ja yksittäin sekä pysty, että maapuina. Tavoitteena 
tulee olla lahopuun määrän nosto ja ylläpito 10–20 m3/ha tasolla koko kiertoajan. Laajempien 
maalahopuukeskittymien ympärille jätetään suojuspuuryhmä.  

Säästöpuita on hyödyllistä jättää kaikissa metsänhoidon vaiheissa ja yleensä ryhmittäin ennem-
min kuin yksinpuin. Säästöpuiksi tulee valita järeitä ja vanhoja puuyksilöitä ja eri puulajeja. 
Koska säästöpuut muodostavat ikääntyessään ja järeytyessään tärkeitä kasvualustoja esimer-
kiksi lupolle ja monille epifyyttijäkälille sekä muodostavat aikanaan kuollessaan järeää laho-
puuta, ne täytyy jättää uudistusalalle pysyvästi. Pitkällä aikavälillä säästöpuiden määrää tulisi 
lisätä. Lehtipuut erityisesti haapa on hyvä jättää elävinä uudistusalalle eri hoitovaiheissa. Kuu-
sialuskasvustoisia riistatiheikköjä tulee jättää harvennushakkuiden yhteydessä. Ne tarjoavat 
suojapaikkoja metsäkanalinnuille, pienriistalle ja varjostusta vaativille kasveille.   



 

 21 

7. Lähteet  
Hallikainen V., Hökkä, H., Hyppönen, M., Rautio, P. & Valkonen S.  Männyn luontainen uudistu-

minen pienaukkohakkuun jälkeen Lapissa. 2020. Kestävää metsätaloutta kairoilla. Lapin 
tutkimusseura, Acta Lapponica Fenniae 29. Rovaniemi 2020.  

Hilli, A., Hokkanen, T., Hyvönen, J. & Sutinen, M-L. 2008. Long-term variation in Scots pine seed 
crop size and quality in northern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 23: 
395–403. 

Hyppönen, M. 2002. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa. Met-
säntutkimuslaitoksen tiedonantoja 844.  

Hyppönen, M., Heikkinen, H. & Hallikainen, V. 2008. Maanmuokkauksen ja kylvön vaikutus 
mäntysiemenpuualan taimettumiseen ja taimikon alkukehitykseen Etelä-Lapissa. Met-
sätieteen aikakauskirja 4/2008: 269–279.  

Hyppönen, M & Hyvönen, J. 2000. Ylispuustoisten mäntytaimikoidensyntyhistoria, rakenne ja 
alkukehitys Lapin yksityismetsissä. Metsätieteen aikakauskirja 4/2000: 589–602. 

Hynynen, J., Salminen, H., Huuskonen, S., Ahtikoski, A., Ojansuu, R., Siipilehto, J., Lehtonen, M., 
Rummukainen, A., Kojola, S. & Eerikäinen, K. 2014. Scenario analysis for the biomass 
supply potential and the future development of Finnish forest resources. Working Pa-
pers of the Finnish Forest Research Institute 302. 

Hynynen J., Salminen H., Ahtikoski A., Huuskonen S., Ojansuu R., Siipilehto J., Lehtonen M. & 
Eerikäinen K. 2015. Long-term impacts of forest management on biomass supply and 
forest resource development: a scenario analysis for Finland. Europ. J. For. Res 134: 415–
431.  

Juutinen A., Ahtikoski A., Lehtonen M., Mäkipää R. & Ollikainen M. 2018. The impact of a short-
term carbon payment scheme on forest management. Forest Policy Econ 90 (2018): 
115–127.  

Kaukonen, M., Eskola, T., Herukka, I., Karppinen, H., Karvonen, L., Korhonen, I., Kuokkanen P. & 
Ervola, A. (toim.) 2022: Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas.  

Luonnonvarakeskus Tilastotietokanta 2022. http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/ LUKE/.  

Luonnonvarakeskus 2020. Peitteinen vai tasaikäinen metsänhoito. Viitattu 29.8.2022. 
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2020/10/Peitteinen-vai-tasaikainen-metsan-
hoito.pdf 

Metsänhoidon suositukset, Tapio 2022. Metsänhoidon suositukset (metsanhoidonsuosituk-
set.fi)  

Metsälaki,1093/1996. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ 19961093. 

Niemi, M., Mäkinen, A., Viitala, R. & Lumperoinen, M. 2020. Metsäsuunnittelun laskennan peri-
aatteet – arvoja yhteensovittamassa. Tapio Oy. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2020.  



 

22 

Niemistö, P. 2021. Jatkuva kasvatus kannattavuuden näkökulmasta. https://pro-
jects.tuni.fi/uploads/2020/09/e9d7928d-talouskysymyksia_niemisto_pentti_jat-
kas_3.10..pdf  

Rautio, P., Repola, J., Salminen, H. & Ilola, H. (toim.) 2020, Kestävää metsätaloutta kairoilla. Ro-
vaniemi. Lapin tutkimusseura r.y, Acta Lapponica Fenniae 29. 

Salminen H., Lehtonen M. & Hynynen J. 2005. Reusing legacy FORTRAN in the MOTTI growth 
and yield simulator. Comput. Electron. Agric. 49:103–113.  

Sirén, M., Hyvönen, J. & Surakka, H. 2015. Tree damage in mechanized uneven-aged selection 
cuttings. Croatian Journal of Forest Engineering 36(1): 33–42.  

Valtanen, J. 1994. Männyn luontainen uudistaminen Keski-Pohjanmaalla Metsäntutkimuslai-
toksen tiedonantoja 503.  

Valtanen, J. 1998. Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä. Metsäntutki-
muslaitoksen tiedonantoja 693.  

Valtioneuvoston asetus 1234/2010. Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käy-
töstä. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/2010 1234.  

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suo-
situkset. Tapion julkaisuja. 

  



 

 23 

 

 
 

Löydät meidät 
verkosta 

luke.fi 
Sekä sosiaalisesta mediasta 

      

Luonnonvarakeskus (Luke) Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki 


