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Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista 

Metsänomistaja  

Kiinteistötunnus numeroina, 

kunta-kylä-talo-tila 

 

Toimija  

 

Metsänomistaja antaa hoito- ja hakkuutöiden toteuttajalle luvan ottaa luontoarvot 

erityisesti huomioon. Sovitut toimenpiteet välitetään töiden toteuttajan tietoon. 

Taimikon varhaishoito ja taimikonharvennus 

Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Säästetään riistatiheikköjä   

Säilytetään sekapuustoisuus   

Ylläpidetään puulajimäärä   

Jätetään vesien varsille 

suojavyöhykkeet 

  

Jätetään soiden reunoille 

vaihettumisvyöhykkeet 

  

Edistetään luontoarvoja pellon 

reunavyöhykkeellä 

  

Kasvatushakkuut (ensiharvennus, muu harvennus ja poimintahakkuu) 

Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Säästetään riistatiheikköjä   

Säilytetään sekapuustoisuus   

Ylläpidetään puulajimäärä   

Jätetään säästöpuuryhmiä   

Säästetään lahopuut   
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Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Tehdään tekopökkelöitä   

Vaihdellaan 

harvennusvoimakkuutta 

  

Kierretään vaikeat ja 

vähäarvoiset kohteet 

  

Jätetään vesien varsille 

suojavyöhykkeet 

  

Jätetään soiden reunoille 

vaihettumisvyöhykkeet 

  

Edistetään luontoarvoja pellon 

reunavyöhykkeellä 

  

Uudistushakkuut (avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, 

pienaukkohakkuu) 

Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Säästetään riistatiheikköjä   

Jätetään säästöpuuryhmiä   

Säästetään lahopuut   

Tehdään tekopökkelöitä   

Kierretään vaikeat ja 

vähäarvoiset kohteet 

  

Jätetään vesien varsille 

suojavyöhykkeet 

  

Jätetään soiden reunoille 

vaihettumisvyöhykkeet 

  

Edistetään luontoarvoja pellon 

reunavyöhykkeellä 
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Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Muu toimenpide 

Metsän uudistamisen erityishuomiot 

Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Uudistamisen vaihtoehdot 

turvemailla 

Maanmuokkaus 

Uudistamisessa käytettävät 

puulajit 

Vesiensuojelu 

Muut luontoarvot 

Sovitut täydentävät 

luonnonhoitotoimet 

Kuviot Tarkentava tieto 

Uhanalainen lajisto, 

petolintujen pesät, metson 

soidinpaikat ym. 

Muuta huomioon otettavaa 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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