
Infokortti

Säästöpuut ja lahopuusto
Säästöpuiden jättäminen on tehokas luonnonhoidon keino, jolla voidaan ylläpitää luonnon 
monimuotoisuutta talousmetsissä. Säästöpuut jätetään pysyvästi metsään. Jo eläessään 
säästöpuut lisäävät monimuotoisuutta ja kuolleessaan niistä muodostuu tuhansille metsä-
lajeille tärkeää lahopuuta. Säästöpuiden jättäminen ei perustu metsälakiin, vaan on met-
sänomistajan vapaaehtoinen panostus luonnonhoitoon. Metsäsertifiointi kuitenkin asettaa 
vähimmäisvaatimukset säästöpuiden määrälle. 

Järeät haavat ovat arvokkaita säästöpuita
Hyviä säästöpuita ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat, mutta taloudel-
lisesti vähäarvoiset puut, kuten haavat, raidat tai jalot lehtipuut. Samoin järeät, pitkälle 
lahonneet puut, aiempien puusukupolvien vanhat puut, kolopuut tai palon vaurioittamat 
puut on hyvä jättää säästöpuiksi. 

Säästöpuut on hyvä keskittää ryhmiin
Jos mahdollista, säästöpuut jätetään ryhmiin, sillä se on sekä monimuotoisuuden että 
metsänkäsittelyn kannalta kannattavaa. Ryhmänä puita on helppo välttää tulevissa met-
sänkäsittelyissä ja kaatuneet puut saavat rauhassa lahota. Säästöpuuryhmän alue jäte-
tään hoitamatta, eikä säästöpuita hakata tulevissakaan hakkuissa.

Säästöpuita jätetään kaikissa hakkuissa
Mahdollisuuksien mukaan säästöpuut kannattaa sijoittaa esimerkiksi arvokkaiden elinym-
päristöjen tai vesistöjen suojavyöhykkeiden yhteyteen. Uudistusalalla säästöpuita voi kes-
kittää puuntuotannollisesti vähämerkityksellisille paikoille, kuten kosteikkopainanteisiin, 
kallioalueille ja kivikkoisille kohteille. Uudistusalan reuna on maisemallisesti hyvä paikka 
säästöpuille.  

Harvennushakkuissa säästöpuuryhmä voidaan merkitä hakkuussa maastoon tekopökke-
löillä tai harventamalla säästöpuuryhmän ympäriltä tavanomaista voimakkaammin. Puu-
ryhmän sijoittelua voi pohtia esimerkiksi metsänuudistamisen ja taimikonhoidon kannalta 
vaikeaan kohtaan. Säästöpuiden valinta harvennuksessa helpottaa uudistushakkuuvaiheen 
säästöpuuratkaisuja.
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Metsälajit tarvitsevat eri-ikäistä lahopuuta 
Metsälajeistamme noin neljännes, 4 000−5 000 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Lahopuu-
ta tarvitsevat useat sienet, jäkälät, sammalet ja hyönteiset. Kuolleet pystyt pökkelöt ovat 
tikkojen ja tiaisten pesäpaikkoja.

Lahopuusta riippuvaisista lajeista osa tarvitsee pystylahopuuta ja osa järeää maalahopuu-
ta. Myös lahoamisasteen tulisi vaihdella, jotta lahopuujatkumo turvataan. 

Lahopuuston, erityisesti järeiden puunrunkojen ja pökkelöiden, tulisi säilyä ehjänä met-
sätalouden toimenpiteissä. Maassa makaavat lahopuurungot kierretään. Jos lahopuu on 
riskissä joutua yliajetuksi, voidaan se siirtää kohtiin, jossa se ei haittaa koneilla liikkumis-
ta. Kuollutta puuta ei korjata metsästä pois. 

Hakkuissa voidaan laho- ja kolopuiden määrää lisätä katkomalla tekopökkelöitä. Myös 
latvus on suositeltavaa jättää maapuuksi. Tekopökkelöitä tehdään harvennus- ja uudistus-
hakkuissa. 

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimus
• Kasvatus- ja uudistushakkuissa jätetään säästöpuita ja järeää runkolahopuustoa (rin-

nankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm paksuja keloja ja muita kuolleita pystypuita, pökke-
löitä ja maapuita) yhteensä vähintään 10 kappaletta hehtaarilla leimikkotasolla. 

• Säästöpuiksi jätetään petolintujen pesäpuut, järeät katajat, vanhat palokoroiset puut, 
aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä, muodoltaan poikkeuksellisia puuyksilöitä, 
jaloja lehtipuita, kookkaita haapoja, puumaisia raitoja, tuomia ja pihlajia, tervaleppiä ja 
kolopuita. 

• Edellä lueteltujen ja runkolahopuun puuttuessa säästöpuiksi jätetään rinnankorkeuslä-
pimitaltaan vähintään 10 cm paksuja puita.

FSC-metsäsertifioinnin vaatimus
• Hakkuissa jätetään pysyvästi vähintään 10 järeää, rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm, 

elävää säästöpuuta hehtaarille. 

• Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita aina säästettäviä pui-
ta ovat esimerkiksi järeät haavat, jalopuut, tervalepät ja raidat sekä petolintujen pesä-
puut.

 
• Kuolleita pysty- ja maapuita (yli 10 cm rinnankorkeusläpimitta) säästetään hakkuissa ja 

metsänhoitotoimenpiteissä vähintään 20 kappaletta hehtaarille. Lehtilahopuu sääste-
tään pääsääntöisesti aina.
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