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JATKUVAPEITTEISEN METSÄNHOIDON TUTKIMUS 
HAASTAA METSÄNHOIDON VANHOJA KÄSITYKSIÄ

Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 4/2017

Vuoden 2014 alusta metsälaki on mahdollistanut jatku-
vapeitteisen metsänhoidon, jossa metsäala on koko ajan 
peitteinen eikä avohakkuita suoriteta. Jatkuvapeitteistä 
metsänhoitoa käytetään toistaiseksi kuitenkin vain vähän 
verrattuna perinteiseen, avohakkuisiin perustuvaan met-
sänhoitoon. Tutkimusten mukaan jatkuvapeitteisellä met-
sänhoidolla on tietyin edellytyksin nähty olevan mahdolli-
sesti positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään 
ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, kuitenkaan 
tinkimättä metsien kasvusta tai taloudellisesta tuotosta. 

KAIVATTUA TUTKIMUSTIETOA JATKUVA
PEITTEISESTÄ METSÄNHOIDOSTA

Osana Sustainability Science Day -tapahtumaa suomalai-
set tutkijat ja käytännön toimijat kokoontuivat 11.5.2017 
työpajaan kuulemaan ja keskustelemaan monitieteisen 
CONBIO-tutkimushankkeen tuloksista. Hankkeessa on 
tutkittu jatkuvapeitteisen metsän hiilensidontaa ja kas-

vupotentiaalia, taloudellista tuottoa, sopivuutta metsien 
monikäyttöön ja hyötyjä luonnon monimuotoisuuden 
suojelulle. Lisäksi on selvitetty viestinnän merkitystä jatku-
vapeitteisen metsänhoidon käyttöönotossa.1  

JATKUVAPEITTEINEN METSÄNHOITO ON  
EDENNYT HITAASTI

Ennen vuoden 2014 metsälain muutosta metsäalalla 
toivottiin laajasti metsien hoidon ja käytön monipuolis-
tamista. Lakimuutoksen myötä jatkuvapeitteinen met-
sänhoito sallittiin. Sääntelyä vähennettiin, mutta samalla 
metsänomistajan vastuut lisääntyivät. Myös suomalaiset 
metsänhoitosuositukset uudistettiin tukemaan metsänkä-
sittelymenetelmien monipuolistamista. 

Metsänomistajuus muuttuu, ja yhä useammalle metsän-
omistajalle metsänkasvatuksen aineettomat arvot ovat 
entistä tärkeämpiä.  Toisaalta osa metsänomistajista 
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edellyttää aikaisempaa parempaa kannattavuutta. Jatku-
vapeitteinen metsänhoito voisi osaltaan tarjota ratkaisuja 
näihin muutoksiin, mutta kasvatustapa jakaa perintei-
sesti mielipiteitä. Tutkimustietoa aiheesta onkin kaivattu 
kipeästi. 

Menetelmä ei sovellu kaikkiin metsiin, joten metsäammat-
tilaisten antamalla neuvonnalla on suuri merkitys jatku-
vapeitteisen metsänhoidon onnistuneessa lisäämisessä. 
Metsäammattilaisten suhtautuminen jatkuvapeitteiseen 
metsänhoitoon on kriittisempää kuin metsänomistajilla, 
mikä vaikuttaa väistämättä metsänomistajien ammattilai-
silta saamaan neuvontaan. Jatkuvapeitteisen metsänkas-
vatuksen käyttöönotto vaatii toistaiseksi erityistä aktiivi-
suutta metsänomistajilta.  

JATKUVAPEITTEISEN METSÄN  
KASVUPOTENTIAALI

Tutkimustietoa jatkuvapeitteisesti hoidetun metsän 
kasvusta ja uudistumisesta verrattuna tasaikäiseen on 
ollut saatavilla vähän. CONBIO-hankkeessa tarkasteltiin 

NEUVONNALLA ON SUURI 
MERKITYS JATKU VAPEITTEISEN 

METSÄNHOIDON ONNISTUNEESSA 
LISÄÄMISESSÄ.

puuntuotoksen eroja tasaikäisen ja jatkuvapeitteisen 
metsänhoidon välillä mallilaskelmien ja pitkäaikaisten 
kokeiden tarjoaman tiedon avulla. Suositusten mukai-
sessa (ppa 10-20m2) jatkuvapeitteisessä metsässä 
yhteytys jää 10-20 % alle tasaikäisen metsän vastaavasta, 
mikä vaikuttaa myös puuntuotokseen. Toisaalta kuusella 
keskimääräinen runkopuun kasvu ei eroa olennaisesti eri 
kasvatustapojen välillä, kunhan taimettuminen on vahvaa 
ja korjuu onnistunutta. Siirtymävaiheen puuntuotoksesta 
ei vielä tiedetä tarpeeksi, ja monia mahdollisia kehityskul-
kuja on olemassa. Keskeinen kysymys on, kuinka tietystä 
tasaikäisestä metsästä siirrytään parhaiten tasapainoiseen 
jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, ja miten siirtymistä 
ohjaavia metsänhoitosuosituksia tulisi kehittää. 

TALOUSNÄKÖKULMIA JATKUVAPEITTEISEEN  
METSÄNHOITOON

Talousnäkökulmasta merkittävää on, että jatkuvapeittei-
nen metsänhoito perustuu puiden luonnolliseen uusiutu-
miseen, jolloin normaali avohakkuun jälkeinen investointi 
uuteen puusukupolveen jää maanmuokkauksineen pois. 



Kun tämä kustannus, korkokanta ja tukkipuuosuus ote-
taan huomioon, jatkuvapeitteinen metsänhoito voi olla 
perinteistä kasvatustapaa kannattavampi ratkaisu, vaikka 
puun tuotto olisi jonkin verran pienempi.

Jatkuvapeitteinen metsänhoito ei kuitenkaan ole talou-
dellisesti avohakkuisiin perustuvaa metsänhoitoa kan-
nattavampaa kaikissa metsissä. Kannattavuus suhteessa 
avohakkuisiin on paras kuusella, muilla kuin rehevimmillä 
kasvupaikoilla ja korkokannan ollessa korkea. Jatkuva-
peitteisestä metsänhoidosta tulee tutkimuksen mukaan 
avohakkuisiin perustuvaa metsänhoitoa kannattavampaa, 
kun korko on yli 2 %.2 

ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA  
KANNATTAVUUTEEN

Ilmastonmuutoksen myötä metsien tuottavuus – mutta 
samalla myös riskit – lisääntyvät. Tutkimusten mukaan 
jatkuvapeitteisinä hoidetut metsät ovat todennäköisesti 
vähemmän alttiita mm. myrskytuhoille kuin avohakkuu-
menetelmällä hoidetut metsät. Taloudellisissa tutkimuk-
sissa on aiemmin todettu, että kiertoajan pidentäminen 

on kustannustehokas tapa kasvattaa metsiin sitoutuneen 
hiilivaraston kokoa. Uusi tutkimus osoittaa, että hiilen-
sidonnalle annettu taloudellinen arvo, kuten hiilituet, 
lisäisivät jatkuvapeitteisen metsänhoidon suhteellista 
kannattavuutta verrattuna avohakkuisiin perustuvaan 
metsänhoitoon.3 

VAIKUTUKSIA ERI METSÄLAJEILLE TUTKITTU

Metsienkäsittelyllä on suuri vaikutus elinympäristöjen 
tilaan ja metsälajien monimuotoisuuteen. Jatkuvapeittei-
nen metsänhoito voi olla perinteistä avohakkuun sisältä-
vää käsittelyä parempi vaihtoehto esimerkiksi lehtipuuse-
koitusta vaativille lajeille, kuten pyylle. Vastaavasti lajeille, 
jotka vaativat elinympäristökseen suuremman puustoti-
lavuuden metsää, voi perinteisen kasvatustavan metsikkö 
tarjota puolestaan paremman elinympäristön.  Monien 
lajien elinympäristö tuhoutuu kuitenkin perinteisen kas-
vatustavan avohakkuussa. Jatkuvapeitteisen kasvatuksen 
selkeä hyöty metsälajien kannalta on, että metsä pysyy 
koko ajan puustoisena.4 

KIERTOAJAN PIDENTÄMINEN 
KASVATTAA METSIIN 

SITOUTUNEEN HIILIVARASTON 
KOKOA.



MAISEMA JA MUSTIKKASADOT HYÖTYISIVÄT

Luonnon monimuotoisuuden ohella metsät tarjoavat 
monia muita ekosysteemipalveluja, eikä jatkuvapeitteistä 
metsänhoitoa tule tarkastella vain metsätalouden tulon-
muodostuksen tai metsän maksimaalisen tuoton kautta. 
Metsällä on arvonsa myös maiseman ja virkistyksen 
tuottajana sekä hiilen kierron säätelyssä.  

Hiilinielujen kannalta jatkuvapeitteinen kasvatus voi olla 
perinteistä kasvatustapaa parempi.  Samoin maisemaes-
tetiikka sekä mustikkasadot voivat olla paremmat jatku-
vapeitteisessä metsänhoidossa, kun taas puolukkasadot 
ovat yleensä suuremmat perinteisellä käsittelytavalla.5  
  

JATKUVAPEITTEINEN METSÄNHOITO 
LISÄÄ TALOUSMETSIEN MONIKÄYTTÖ
MAHDOLLISUUKSIA 

Tutkimusten mukaan jatkuvapeitteinen metsänhoito 
tarjoaa mahdollisuuksia ylläpitää monitoiminnallisia 
talousmetsiä. Jatkuvapeitteinen kasvatus mahdollistaa 
perinteistä metsänhoitoa paremmin sen, että metsän 
erilaisia hyödykkeitä (puuntuotanto, kulttuuri- ja virkis-
tyspalvelut, säätelypalvelut sekä luonnon monimuotoi-
suus) voidaan käyttää samanaikaisesti.

Jatkuvapeitteinen metsänhoito ei kuitenkaan pysäytä 
kaikkien ekosysteemipalvelujen ja monimuotoisuuspiir-
teiden heikentymistä talousmetsissä. Hyvä esimerkki 
tästä on lahopuun määrä. Metsäluonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittävä lahopuun tilavuus molem-
missa kasvatustavoissa on keskimäärin 4-5 m3/ha, kun 
se luonnontilaisissa metsissä on 60-120m3/ha.  Toisaalta 
jatkuvapeitteisen metsänhoidon yhteydessä lahopuun 
lisääminen onnistuu luontevasti.  MAISEMAESTETIIKKA JA 

MUSTIKKASADOT HYÖTYVÄT 
JATKUVAPEITTEISESTÄ 

KASVATUKSESTA.
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KIELENKÄYTTÖ JA ASENTEET VAIKUTTAVAT  
AJATUKSIIN METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA

Taloudellisen tuoton lisäksi metsänomistajilla on muitakin 
syitä suosia jatkuvapeitteistä metsänhoitoa. Tutkimuk-
sessa selvitettiin suomalaisten metsänomistajien ja metsä-
ammattilaisten suhtautumista erilaisiin tekstimuotoiluihin 
suomalaisissa metsänhoitosuosituksissa. Tuloksena oli, 
että sanallisella muotoilulla on vaikutuksensa jatkuvapeit-
teisen metsänkasvatuksen hyväksyttävyyteen. Kun jatku-
vapeitteinen metsänhoito esitetään varteenotettavana ja 
tasavertaisena vaihtoehtona perinteiselle, avohakkuisiin 
perustuvalle metsänhoidolle, jatkuvapeitteisen metsän-
hoidon osuus maisemasta saattaisi kasvaa. 

SUOSITUKSIA TYÖPAJAKESKUSTELUJEN  
POHJALTA

•  Jatkuvapeitteinen metsänhoito voi lisätä talousmetsien 
monikäyttömahdollisuuksia verrattuna perinteiseen 
käsittelytapaan. Metsäalan toimijoiden tulisi käydä 
enemmän keskustelua alueellisesti esimerkiksi matkai-
lualan toimijoiden kanssa.

•  Metsänomistajat tarvitsevat lisää tietoa jatkuvapeitteisen 
kasvatuksen vaikutuksista ja riskeistä. Jatkuvapeitteinen 
metsänhoito tulee neuvonnassa ja suosituksissa esit-
tää varteenotettavana ja tasavertaisena vaihtoehtona 
perinteiselle metsänhoidolle. Viestinnässä tulee välttää 
kummankaan hoitomuodon varauksetonta suosimista.

•  Tiedotuksessa ja neuvonnassa tulee ottaa huomioon, 
että metsänomistajien tavoitteet monipuolistuvat. 
Tarinallistaminen ja havainnekuvat voivat auttaa metsän-
omistajia hahmottamaan, miltä oma metsä näyttäisi eri 
käsittelytavoilla. Uudet visuaaliset, tutkimukseen poh-
jaavat työkalut voisivat auttaa vertailemaan eri kasvatus-
tapojen moninaisia vaikutuksia taloudelliseen tuottoon, 
luonnon monimuotoisuuteen tai hiilivarastoon. 

•  Yhtä mieltä ollaan siitä, että metsänkäsittelyn tapojen 
toivotaan monipuolistuvan. Historiallinen vastakkain-
asettelu tasaikäisen ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon 
välillä vaikeuttaa metsänhoidon uudistumista. Tutki-
mushankkeiden yhteissuunnittelu voisi osaltaan auttaa 
eri lähtökohdista tulevia toimijoita pääsemään yhteis-
ymmärrykseen tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä ja 
mallien pohjaoletuksista.  Tämä lisäisi tutkimustulosten 
hyväksyttävyyttä ja siten tulosten hyödyntämistä käy-
tännössä.
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