
Vanhalla koivulla on mahdollisuus kehittyä
arvokkaaksi säästöpuuksi. Karulle mäntykankaal-
le ei koivuja kannata jättää säästöpuiksi, koska
niiden siementämä koivutaimikko voi haitata
männyn uudistumista.

Kookkaiden raitojen
ja yksittäisten jalo-
jen lehtipuiden
taloudellinen merki-
tys on yleensä
vähäinen, mutta ne
ovat runsaslukuisen
lajiston elinpaikkoja
ja ne jätetään hak-
kaamatta. 

Karuilla mäntyvaltaisilla kasvupaikoilla haapa
käsitellään niin, ettei se haittaa männyn uudistu-
mista, esimerkiksi kaulaamalla haavat noin viisi
vuotta ennen hakkuuta.

Lahot, järeät haavat ovat taloudellisesti vähäar-
voisia, mutta uhanalaisille lajeille arvokkaita.
Tuoreilla kankailla haapa on ensisijaisesti säästet-
tävä puulaji, koska sillä elää runsaasti erikoistu-
neita ja harvinaisia hyönteisiä, jäkäliä ja samma-
lia. Haapa on myös lukuisten kolopesijöiden tär-
kein pesäpuu. 

Metsänomistaja päättää, jättääkö ja millaisia
säästöpuita hän haluaa jättää hakkuissa metsiin-
sä. Metsäluonnon kannalta hyödyllisimpiä sääs-
töpuita ovat järeät lehti- ja havupuut, joilla on
mahdollisuus kehittyä vanhoiksi puuyksilöiksi,
joita säästetään tulevissakin hakkuissa.

Kookkaiden säästöpuiden lisäksi hakkuissa suosi-
tellaan säästettäväksi pienempiä puita, erityisesti
tervaleppiä, jaloja lehtipuita, haapoja ja raitoja,
joilla esiintyy niille erikoistunutta lajistoa. 

Metsäluonnolle arvokkaimmat
säästöpuut

Vaatelias ja jopa uhan-
alainen lajisto tarvitsee
hakkuissa jätettäviä
säästöpuita ja lahopui-
ta. Säästöpuista hyöty-
viä lajeja ovat lukuisat
sammalet, jäkälät, kää-
vät, hyönteiset, kolo- ja
petolinnut sekä lämpöä
suosivat kulolajit.

Aikaa myöten säästöpuut kuolevat ja niistä tulee
järeitä keloja, pökkelöitä ja maapuita. Metsälajis-
toon kuuluu useita satoja lahopuussa eläviä
uhanalaisia lajeja. 

Säästöpuut pehmentävät hakkuun aiheuttamia
maisemamuutoksia. Säästöpuuryhmillä on mai-
semallista merkitystä tienvarsi-, pellonreuna- ja
rantametsissä tehtävissä hakkuissa.

Säästöpuiden ja lahopuun 
merkitys 

Raidankeuhkojäkälä

Metsäluonnon monimuotoisuus
osana talousmetsien hoitoa
Metsäluonnon biologinen monimuotoisuus muo-
dostuu suojelualueista ja talousmetsien käsitte-
lystä.

Metsä- ja luonnonsuojelulaki osaltaan asettavat
tiettyjä velvoitteita metsäluonnon monimuotoi-
suuden säilyttämiseen, mutta metsänomistajien
vapaaehtoisin, metsälain vaatimuksia pidemmäl-
le menevin toimenpitein voidaan lajien elinolo-
suhteita parantaa tinkimättä juurikaan taloudel-
lisesta tuloksesta.

Luonnonmetsien kehitystä mukaillut käsittely on
luonut talousmetsiimme luonnonmetsien kaltai-
sen laikuittaisen ikärakenteen. Valtaosa talous-
metsien luonnon monipuolisuudesta ja rikkaudes-
ta riippuukin juuri tästä metsien luontaisesta
vaihtelusta.

Kuitenkin tietyt luonnonmetsille ominaiset piir-
teet ovat vähentyneet talousmetsistämme. Näin
on käynyt erityisesti lahopuustolle. Hyvällä met-
säluonnonhoidolla, kuten säästämällä vanhoja,
useimmiten taloudellisesti vähäarvoisia puulajeja
tai puuyksilöitä, voidaan parantaa harvinaistu-
via elinympäristöjä vaativan uhanalaisen lajiston
elinmahdollisuuksia.
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Säästöpuuna
mänty on luon-
nolle arvokkain
järeänä kelona
tai vanhana jyke-
vänä puuna, aih-
kina. Petolinnut
käyttävät vanho-
ja paksuoksaisia
mäntyjä pesä-
puinaan. Suurilla
keloilla elää
myös niihin eri-
koistuneita sie-
ni-, jäkälä- ja
hyönteislajeja.
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Hakkuualalle jätettävien säästöpuiden vaikutusta
hakkuutuloihin voidaan pienentää valitsemalla
säästöpuiksi taloudellisesti vähäarvoisia puita. 

Luonnolle arvokkaimmat puut eivät yleensä ole
tukeiksi parhaita puita, vaan järeäoksaisia, huo-
norunkoisia puita, lahoja lehtipuita ja taloudelli-
sesti vähän hyödynnettäviä raitoja, haapoja ja
leppiä. 

Elinvoimaisilla mänty- ja koivusäästöpuilla voi
olla uudistamista täydentävä siemennysvaikutus.
Jos säästöpuiden siemennyksellä halutaan
parantaa metsänuudistumista, puiden on oltava
hyvälaatuisia.

Suuri säästöpuiden määrä hajallaan uudistusalal-
la haittaa metsän uudistamista ja aiheuttaa tuot-
totappioita, kun taas ryhmään jätetyt säästö-
puut voivat siementämällä jopa edistää laajan-
kin hakkuualan uudistumista. 

Säästöpuiden taloudellinen 
merkitys

Erityisesti sellaisten kuusikoiden hakkuissa, joissa
säästöpuita tai puuryhmiä ei ole tarkoituksen-
mukaista jättää, voidaan muutamia lahovikaisia
tai rungoltaan vaurioituneita puita katkaista
kaksi-kuusimetrisiksi “kannoiksi”.

Tämäntapaisia korkeita kantoja on myös luon-
nonmetsissä, sillä lahottajasienten lahottamat
puut murtuvat usein tyviosistaan. 

Joskus myös juuri-
käävän lahottamis-
ta kuusista ja män-
nyistä voi tehdä
korkeita kantoja.
Juurikäävän takia
tehdyt tyveykset
on kuitenkin järke-
vää poistaa uudis-
tusalalta.

Kelot, pökkelöt ja maapuut 
hakkuissa
Kelot ja pökkelöt säästetään yleensä kasvatus- ja
uudistushakkuissa. Työskentelyä vaarantavat
pökkelöt ja kuivat kuuset on syytä kaataa tai
sahata korkeiksi kannoiksi. Turvallisuuden takia
suositellaan kuolleiden pystypuiden kaatamista
teiden varsilta, polkujen läheisyydestä tai virkis-
tysalueilta. 

Yksittäisiä tuulenkaatoja kannattaa jättää lisää-
mään lahopuuston määrää, näin jo korjuukus-
tannusten takia. Jos kuolleita puita on runsaasti,
ne on hyönteistuhovaaran takia syytä kerätä
pois. Silloinkin voidaan metsään jättää yksittäisiä
järeitä ja vioittuneita, taloudellisesti vähäarvoisia
runkoja.

Vanhat, vuosia maassa olleet maapuut suositel-
laan jätettäviksi hakkuualalle. Erityisesti järeitä ja
vanhoja maapuita varotaan hakkuiden ja maan-
muokkauksen yhteydessä, jottei puuaineksen
rikkoutuminen ja kuivuminen aiheuta häiriötä
niissä eläville lajeille.

Vanhan metsän lajeja säilyy todennäköisimmin
säästöpuuryhmässä, joka on yhteydessä lähei-
seen varttuneeseen metsään. Esimerkiksi kololin-
nut pesivät mieluummin hakkuuaukkojen reu-
noille kuin keskelle jätetyissä puissa. Reunamet-
sän läheisyydessä puuryhmä on myös parem-
min suojassa myrskytuhoilta.

Säästöpuita ja puuryhmiä ei ole järkevää jättää
sähkö- ja puhelinlinjojen tai tien lähelle puiden
kaatumisvaaran takia. Puutavaran varastopaikko-
jen lähellä olevat säästöpuut hankaloittavat las-
tausta ja saattavat vaurioitua. 

Säästöpuiden suositusmäärä on keskimäärin viisi
puuta hehtaarilla. Säästöpuiden määrä voi vaih-
della suurestikin eri hakkuualoilla. Puhtaisiin,
tasaikäisiin kuusikoihin ei säästöpuita ole tarkoi-
tuksenmukaista jättää lainkaan, sillä säästöpuina
kuuset pysyvät huonosti pystyssä. Myöskään
hyvin pienelle uudistusalalle säästöpuiden jättä-
minen ei ole aina tarpeen. Esimerkiksi kahden
kolmen hehtaarin suuruiselle uudistusalalle riit-
tää yleensä yksi ryhmä. Isommallakin uudis-
tusalalla säästöpuut suositellaan jätettäviksi mie-
luummin noin 10 –20 puun ryhmään kuin
lukuisiin pieniin ryhmiin. Säästöpuiden merkitys
korostuu, jos ne jätetään esimerkiksi metsäluon-
non arvokkaan elinympäristön yhteyteen. 

Jo kasvatushak-
kuussa on mahdol-
lista valita säästö-
puita ja puuryhmiä
edellä luetelluista
parhaimmista koh-
teista.
Kasvatushakkuussa
säästetään luon-
nollisesti myös jo
aiemmin jätettyjä
säästöpuita. 

Säästöpuut suositellaan jätettäviksi ryhmiin.
Usean puulajin säästöpuuryhmät ovat suositelta-
via. Puiden alla kasvavia pensaita ja aluskasvilli-
suutta ei tulisi raivata. Ryhmät rajataan uudis-
tusalan muokkauksenkin ulkopuolelle.

Ryhmiin jätetyt säästöpuut pysyvät yksittäisiä
puita paremmin pystyssä. Vanhan metsän lajeil-
la on paremmat elinmahdollisuudet puuryhmis-
sä kuin yksittäisillä puilla. Jos ryhmien muodos-
taminen ei ole mahdollista, lajistolle arvokkaita
lehtipuita ja aiempien sukupolvien puita voi-
daan säästää yksittäisinä runkoina. 

Säästöpuuryhmälle soveliain kohta on usein
metsätaloudellisesti vähämerkityksinen.
Säästöpuita tulisi jättää runsaimmin: 

• metsäluonnon arvokkaan elinympäristön
yhteyteen,

• kosteaan painanteeseen, 
• kallion, kivikon ja lohkareikon ympäristöön,
• vanhojen haapojen tai muiden Iehtipuiden

kasvupaikalle, 
• kelojen, laho- tai maapuiden esiintymään tai
• vesistöjen ja soiden reunakaistalle.

Säästöpuiden sijainti ja määrä 
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Graafinen suunnittelu ja
sivunvalmistus: Studio Jussi
Ronkainen
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