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Luonnonhoidon muistilista 

Muistilista on tehty metsänomistajan avuksi esimerkiksi hakkuu- ja hoitotöiden 

suunnitteluun ja keskusteluun toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suosituksissa 

kuvattujen luonnonhoitotoimenpiteiden toteutustapa ja määrä vaihtelee 

metsänomistajan tavoitteiden ja luonnonhoidon mahdollisuuksien mukaisesti. 

Metsänomistaja valitsee luonnonhoidon toteutuksen tason metsässään, kuitenkin 

vähintään lain ja käytössä olevan metsäsertifioinnin vaatimukset huomioiden. Omiin 

muistiinpanoihin voit merkitä esimerkiksi kuvion numeron. 

Taimikonhoito: varhaisperkaus ja taimikonharvennus 

Luonnonhoitotoimet Omat muistiinpanot 

Turvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet 

Kierretään vaikeakulkuiset ja puuntuotannollisesti 

vähäarvoiset kohteet 

Säästetään suojatiheikköjä 

Säilytetään sekapuustoisuus 

Säilytetään puulajimäärä 

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet 

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet 

Edistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä 

Turvataan erityiset lajiesiintymät 

Kasvatushakkuut: ensiharvennus, muu harvennus, jatkuva kasvatus; 

poimintahakkuu, pienaukkohakkuu 

Luonnonhoitotoimet Omat muistiinpanot 

Turvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet 

Säästetään suojatiheikköjä 

Säilytetään sekapuustoisuus 

Säilytetään puulajimäärä 

Jätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä 
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LH 5, 12/2021 

Luonnonhoitotoimet Omat muistiinpanot  

Säästetään lahopuut  

Tehdään tekopökkelöitä  

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet  

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet  

Edistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä  

Turvataan erityiset lajiesiintymät  

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, 

kaistalehakkuu) ja metsän uudistaminen 

Luonnonhoitotoimet Omat muistiinpanot  

Turvataan monimuotoisuudelle tärkeät luontokohteet  

Säästetään suojatiheikköjä  

Jätetään säästöpuita ja säästöpuuryhmiä  

Säästetään lahopuut  

Tehdään tekopökkelöitä  

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet  

Jätetään soiden reunoille vaihettumisvyöhykkeet  

Edistetään monimuotoisuutta pellon reunavyöhykkeellä  

Turvataan erityiset lajiesiintymät  

Huolehditaan luonnonhoidosta maanmuokkauksessa  

Vesiensuojelu puunkorjuussa ja maanmuokkauksessa  

Istutustiheys ja sekapuustoisuus  

Muuta huomioon otettavaa, esimerkiksi tilatason tavoitteet säästöpuiden 

määrän, suojavyöhykkeiden leveyden tai sekapuustoisuuden suhteen. 
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