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Luonnontilaiset (tai niiden kaltaiset) ja nykyiset 
metsärakenteet – usein kertaluokkaeroja

Rakennepiirre Luonnon Nyky

Valtapuustoltaan yli 150-vuotiaat metsät (%) 50-95 4-11

Nuoret luonnonhäiriömetsät (%) 5-50 <1

Lehtipuuvaltaiset metsät (%) n50 10

Lahopuu (m3/ha) 90 5-10

Läpimitaltaan yli 40 cm puut (kpl/ha) 40 1

Yli 150-vuotiaat puut (kpl/ha) n50 1

Metsäpalot (%) 0,05-1 0,004

Taulukko. Luonnontilaisen kaltaisten metsien ja tavanomaisten talousmetsien rakennepiirteitä

Suomessa. Vaihteluvälit johtuvat ensisijaisesti osuuksien ja määrien maantieteellisestä vaihtelusta.

Henttonen ym. 2019, Berglund & Kuuluvainen 2021, Koivula ym. 2022, Mönkkönen ym. 2022



Rakennemuutosten lajistoseuraamuksia

Uhanalaisuuden aiheuttaja Pääsyy Uhkatekijä

Vanhojen metsien ja vanhojen

puiden vähyys (väheneminen)

175 161

Metsien hoito- ja uudistamistoimet 158 161

Lahopuun vähyys (väheneminen) 156 155

Puulajisuhteiden muutokset 105 111

Muut aiheuttajat yhteensä 235 242

Taulukko: uhanalaisuuden ensisijaiset syyt ja ensisijaiset 

tulevaisuuden uhkatekijät. Numerot ovat uhanalaisten 

(VU+EN+CR) metsälajien määriä.

Hyvärinen ym. 2019, Kontula & Raunio 2018



Mitä metsätaloudessa voitaisiin tehdä 
uhanalaisuuden vähentämiseksi?

Toimenpide Suositustaso Keskeisiä biologisia perusteluja

Luontokohteiden perustaminen Useita hehtaareja

Reunavaikutus, luontotyypit, rakennepiirteet, 

populaatiokoot

Elävien puiden pysyvä

säästäminen >30 m3/ha Varjostus ja suojaus, epifyytit, lahopuujatkumo

Suojakaistat (pienvedet ym.) >25 m

Pienilmasto, veden laatu, varjostus, 

kytkeytyneisyys

Lahopuun säästäminen ja 

tuottaminen 10-20 m3/ha Lahopuun määrä, monipuolisuus ja jatkumo
Lehtipuiden säästäminen ja 

suosiminen 10-20 % Kaikki puulajit tärkeitä
Hyvin suurten ja vanhojen puiden

säästäminen 5 kpl/ha Epifyytit, pesäpuut, lahopuujatkumo

Koivula & Vanha-Majamaa 2020, Koivula ym. 2022, Räty ym. 2022

Taulukko: luonnonhoitoa ovat puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita edistävät toimet. Suositustasot 

riittävät useille uhanalaisille lajeille. Listatuille toimille ja suosituksille on vahva empiirinen tuki.



Miten paljon luonnonhoitoa pitäisi tehdä 
uhanalaisuusongelmien poistamiseksi?

• Vähintään 10 % luontaisesta tasosta

• Vrt. metsärakenteiden erot (aiempi dia)

• Kun taso alle 10-20 % luontaisesta, 

populaatioiden häviämiset kiihtyvät

• Esimerkkinä lahopuu

• Eteläinen Suomi: luonnonmetsissä noin 

90 ja keskivertometsissä 5 m3/ha

• Uhanalaisten lajien kynnysarvoja 10-50 

m3/ha => tavoitetasot => panostukset
Kuva: Lahopuun määrän (vaaka-akseli) ja lahopuulla 

elävien kovakuoriaisten lajimäärän (pystyakseli) suhde 

metsissä

Martikainen ym. 2000, Hanski 2011, 2015

Rybicki & Hanski 2013, Koivula ym. 2022



Onko hiilivaraston ja nielujen kasvattaminen ristiriidassa 
monimuotoisuustavoitteiden kanssa?

Suurimmat hiilivarastoihin vaikuttavat toimet:
• Metsien suojelu

• Metsien hoito (mm. säästöpuut, kiertoajat)

• Hakkuutason muuttaminen

• Ennallistaminen ja metsitys

Pienemmät hiilivarastovaikutukset: 
• Metsäkadon välttäminen

• Muutokset puun käyttämisessä

Yleisesti ei ristiriitaa: suojelu sekä mm. puiden keski-iän ja lahopuun lisäys hyödyttävät 
monimuotoisuutta

Hiilen sidonta tehokkainta 30-40 vuoden iässä, mutta jatkuu satoja vuosia => 
ilmastotavoitteille asetettu aikajänne?

Lahopuu voi olla hiilivarasto jopa satoja vuosia => päästömerkitys vähäinen

Luyssaert ym. 2008, Gundersen ym. 2021, Lehtonen ym. 2021

Seibold ym. 2021, Koivula ym. 2022, Verkerk ym. 2022



Yhteenveto
Säästetty elävä ja kuollut puusto

• Hyödyttää monimuotoisuutta vähäisessäkin mitassa

• Kasvattaa maaperän ja puuston hiilen varastoa ja (elävä) hiilen sidontaa

Uhanalaisen lajiston nykyistä kattavampi säilyttäminen edellyttää monenlaisia toimia

• Lähes ilmaisia: lahopuun ja ei-kaupallisten puulajien säästäminen

• Halpoja: tekopökkelöt

• Kalliita tai haastavia: kymmenien m3/ha pysyvät säästöpuustot tai kulottaminen

• Ilmastonmuutokseen varautumista helpottavia: lehtipuusekoitus

Luonnonhoito on uhanalaiselle lajistolle hyödyllistä, muttei kaikkialla yhtä hyödyllistä

• Kohdentaminen monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmille kohteille ja alueille

• Eteläinen Suomi, lehdot

Haasteita: (1) luonnonhoidon kustannukset puun myyjälle (rahoitus); (2) yleisemmällä 

tasolla suojelu ja säästöpuut nostavat puun hintaa (hyvä myyjälle, huono teollisuudelle) 

ja lisäävät puun tuontia (mahdolliset ongelmat muualla)



Kiitos – ja muista 
ainakin tämä: 
säästetty elävä ja 
kuollut puusto 
hyödyttää sekä 
hiilivarastoja että 
monimuotoisuutta
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