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Termejä riittää on tullut ja mennyt ja välillä 
merkitykset ja tulkinnatkin muuttuneet – useasta 
syystä:
• Paljon epämääräisesti käytettyjä ja osin vanhoja termejä

• Pieniä vivahde-eroja

• Käsitteellisiä eroja: esim onko kyse metsänkasvatusjärjestelmästä (tai 
ideologiasta (esim harsintametsätalous, jatkuva kasvatus) vai yksittäisestä 
käsittelytoimenpiteestä (harsinta, yläharvennus

• Termien tulkinta ja jopa niiden määrittely on vaihdellut ajan myötä

• Lähekkäin olevia sanamuotoja (metsä/metsikkö, kasvatus/kasvattaminen)

• … usein tulkintojen takana on ollut kyse halusta jotenkin vaikuttaa 
kulloinkin harjoitettuun metsänhoitoon

• Osalle termeistä on kehittynyt historiallinen painolasti ja huono maine, 
joten niitä on haluttu välttää tai ne on haluttu määritellä uudelleen



• Toiseen maailmansotaan asti suomalainen metsätalous oli 
harsintametsätaloutta joka perustui metsän isompien  puiden 
hakkuuseen

• …mutta harsintaakin oli monenlaista

• Kaikkia harsinta-termejä kuitenkin yhdistää se, että metsiköstä 
poistettiin hakkuissa (myös) isompia puita





Voidaan jaotella kolmeen pääperiaatteeseen. 
Nämä olivat siis hakkuutapoja
• Määrämittaharsinta (dimensioharsinta), otetaan ne puut jotka täyttävät 

tietyt mitat: ”puiden saalistamista”

• Lohkoharsinta tai keskitetty harsinta: tähtää uudistamiseen (nykyään 
pienaukkohaukkuut)

• Metsänhoidollinen/puhdas/aito harsinta, (myös metsänhoitojärjestelmä)

• Suuri osa harsintahakkuista oli määrämittaharsintaa, mikä johti 
puustopääoman alenemiseen, ruvettiin puhumaan ”harsinnalla hävitetyistä 
metsiköistä” tai jopa jätemetsiköistä

• Tutkijoiden ja ammattilaisten käsitys harsinnan turmiollisuudesta









.. Ja onhan näitä…

• Talonpoikais(kotitarve)harsinta

• Hirrenharsinta

• Tukki(puun) harsinta

• Järjestetty/järjestämätön harsinta

• Järjestetty norrlantilainen hirrenharsinta

• Ikuinen harventaminen

• Epämääräinen harsinta

• Hivutushakkuu



Murros 1

• Harsintajulkilausuma 1948: yksinkertaisuuden vuoksi haluttiin 
tuomita haitallisina kaikki harsintahakkuut kategorisesti, vaikka kyse 
oli ennen kaikkea määrämittaharsinnasta, mutta myös 
metsänhoidollisesta harsinnasta, haluttiin siis tehdä täydellinen 
pesäero kaikkiin harsintatyyppisiin hakkuisiin

• Lohkoharsinta/keskitetty harsinta korvattiin suojuspuuhakkuulla 
(vaikkei ihan sama olekaan)

• Johti metsälain tulkitsemiseen siten että harsintatyyppiset hakkuut 
kiellettiin kovalla kädellä n 40-50 vuodeksi 







Murros 2

• Kritiikki avohakkuumetsätaloutta kohtaan kasvaa

• Vaihtoehdoksi esitetään 1970-80-luvun vaihteessa ”jatkuvaa kasvatusta” 
(joka on käytännössä samaa kuin toistuva metsänhoidollinen harsinta, 
mutta harsinta-sanaa ei haluta käyttää historiallisen painolastin vuoksi)

• Jatkuvasta kasvatuksesta tulee muutamaksi vuosikymmeneksi kuuma ja 
ristiriitoja herättävä asiakokonaisuus johon liittyy asiapohjaisten 
kysymysten ohella runsaasti myös aatteellisia, tunnepohjaisia ja 
henkilösidonnaisia asioita

• Pikkuhiljaa kuitenkin metsälain tulkinta lievenee, suhtautuminen jatkuvan 
kasvatukseen muuttuu myönteisemmäksi ja paine sen hyväksymiselle 
kasvaa



Murros 3

• Vuoden 2014 metsälain uudistamistyössä (osin jo 1997 lakiuudistuksessa), 
metsänhoidollisen harsinnan tai jatkuvan kasvatukseen pohjautuva 
metsänkasvatus hyväksytään. Historiallisten rasitteiden vuoksi kumpaakaan 
termiä ei kuitenkaan haluta käyttää, vaan  puhutaan ”eri-ikäisrakenteisesta 
metsänkasvatuksesta/eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksesta”

• Asteittain myös ”jatkuva kasvatus” hyväksytään normaaliksi, melko 
arvovapaaksi termiksi, mitä se nykyään alkaa olla

•



1948 n. 1980 2014 2020

Harsintametsätalouden 
aika

Yksityismetsälain tulkinta 
muuttuu: kaikki 
harsintatyyppiset hakkuut 
tiukasti kielletty, jaksollinen, 
tasarakenteinen 
metsänkasvatus ainoa sallittu 
menetelmä

Jatkuva kasvatuksen 
esilletuominen ja siihen 
liittyvä kiistely. Lain tiukka 
tulkinta lievenee asteittain

Eri-ikäisrakenteisen 
metsän kasvatuksen 
hyväksyminen 

Jatkuvan 
kasvatuksen 
normalisoitu
minen 
terminä

Harsintajulkilausuma Metsälaki Metsälaki

1997



Nykyään puhutaan

• Erirakenteisen metsän kasvatuksesta/erirakenteiskasvatuksesta

• Eri-ikäisrakenteisesta metsänkasvatuksesta/kasvattamisesta/

• Eri-ikäisestä metsänkasvatuksesta/kasvattamisesta, eri-ikäis
kasvatuksesta

• Nämä kaikki tarkoittavat +- samaa asiaa: eli sitä, että metsikössä on 
kaiken kokoisia ja ikäisiä puita ja se pysyy peitteisenä, periaatteessa 
voi olla metsiköitä jonka puut ovat eri-ikäisiä mutta samankokoisia tai 
erikokoisia mutta samanikäisiä – mutta tämä menee jo saivartelun 
puolelle eikä sillä ole juuri käytännön merkitystä



• (Jatkuva)peitteinen metsänkasvatus tarkoittaa myös +- samaa asiaa, sillä 
halutaan korostaa metsän säilymistä koko ajan peitteisenä, eli sitä, että 
uudistusvaihetta (ja ennen kaikkea avohakkuuvaihetta) ei ole

• Jatkuva kasvatus on myös käytännössä sama asia: se on siis 
metsänhoitoideologia tai -järjestelmä jolla pyritään muodostamaan tai 
ylläpitämään eri-ikäisrakennetta, ja pitämään metsä jatkuvapeitteisenä 
toistuvilla harvennuksilla. Eri-ikäisrakenne voi tosin syntyä muutenkin kuin 
perinteisen harsintaan pohjautuvan jatkuvan kasvatuksen kautta

• Nykyään käytetään eniten termejä eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus 
(lainsäädäntö) ja jatkuva kasvatus (suositukset) ja käytännössä toistensa 
synonyymeinä





Hakkuutavat- kuvastavat siitä miten yksittäinen hakkuu 
tehdään (pohjana usein metsänkasvatusjärjestelmälle, 
jonkun hakkuutavan käyttö), osittain sopimuksenvaraisia

• Harvennus: puiden hakkuuta niin, että (merkittävä) osa jää jäljelle

• Harsinta – poistetaan myös suurempia puita

• Alaharvennus, poistetaan pääosin pienempiä puita

• Laatuharvennus, pääpiirteissään alaharvennusta, mutta isoja puun 
tekniseltä laadultaan huonoja poistetaan (männiköt)



• Yläharvennus=harsintaharvennus: nykyään (1980-90-luvun vaihteesta) jaksollisen metsänkasvatukseen 
yhdistetty harvennusmenetelmä, jossa harvennus kohdistuu lisävaltapuihin. Periaatteessa jatkuva kasvatus 
perustuu yläharvennusperiaatteeseen – tai metsänhoidolliseen harsintaan

• (biologinen)yläharvennus aiemmin: lähinnä Keski-Euroopassa tammen ym puiden kasvatuksessa käytetty 
menetelmä, jossa pienempiä puita jätettiin varjostamaan ja edistämään karsiutumista ja estämään 
vesioksien muodostumista. ”ylemmän latvuskerroksen alaharventamista”

• Poimintahakkuu – valikoivaa harventamista, etenkin isojen puuyksilöiden poistoa. Nykyään poimintahakkuu 
yhdistetään jatkuvaan kasvatukseen ja puiden valinnassa yläharvennuksesta poiketen pyritään myös 
uudistamisen edistämiseen

• Siis: yläharvennus ja poimintahakkuu ovat aika lähellä toisiaan mutta ne on jaoteltu niin että yläharvennus 
liitetään tasaikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen ja poimintahakkuu eri-ikäisrakenteiseen 
metsänkasvatukseen (mutta monet käyttävät kyllä yläharvennus-termiä jatkuvan kasvatuksen yhteydessäkin)

• Pienaukkohakkuu: pyritään uudistamiseen, mutta kuitenkin niin pienillä aukoilla ettei varsinaisesti puhuta 
avohakkuista. Kyse on mittakaavasta ja ero poimintahakkuihin on liukuva, samoinkuin raja 
uudistus/avohakkuuseen (metsälainsäädännössä 0.3 hehtaaria). Pienaukkohakkuu on +- sama asia kuin 
aiempi lohkoharsnta/keskitetty harsinta



Kaavamainen piirros alaharvennuksesta (Vuokila 
1980)



”Vanha” (biologinen) 
yläharvennus

Nykyinen yläharvennus 
(=harsintaharvennus)





Yhteenvetoa: metsänkasvatustavat), 

• Termeillä: erirakenteiskasvatus (erirakenteisen metsän/metsikön kasvatus), eri-
ikäisrakenteisen metsän/metsikön kasvatus ( eri-ikäiskasvatus) peitteisen metsän 
kasvatus/jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, harsintakasvatus/harsintametsätalous ja 
jatkuva kasvatus  on pieniä vivahde-eroja. Käytännössä ne tarkoittavat +- samaa ja niitä 
käytetään yleisesti toistensa synonyymeinä. Näistä eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus 
(lainsäädäntö) ja jatkuva kasvatus (metsänhoitosuositukset) ovat käytetyimpiä

• Nämä ovat siis yleisesti pitkän aikavälin metsätalouden/metsänkäsittelyn tapoja,  
metsätalous/metsänkäsittelyjärjestelmiä tai –ideologioita eivät varsinaisesti yksittäisiä 
toimenpiteitä

• Niille tunnusomaista on: a) metsän säilyttäminen peitteisenä, b) se että varsinaista 
erillistä kasvatus- ja uudistamisvaihetta ei ole  c)  poistettavien puiden valintaan liittyy 
harsintaelementti (poistetaan myös metsikön isoimpia puita ja d) tämän seurauksena 
metsässä on eri kokoisia ja ikäisiä puita

• … tämän vuoksi  termit ovat +- sama kuin aiemmin käytetty (metsänhoidolliseen 
harsintaan perustuva) harsintametsätalous  (varsinainen/puhdas/aito harsinta), jota 
nykyään ei historiallisista syistä enää juuri käytetä



Yhteenvetoa: hakkuutavat ovat tapoja miten kukin hakkkuu toteutetaan – ja 
siis niin jaksollisessa kuin jatkuvassa kasvatuksessa voidaan käyttää näitä. 
Tosin esim termit ovat eriytyneet siten, että yläharvennus mielletään 
jaksollisen kasvatuksen menetelmäksi ja poimintahakkuu jatkuvan 
kasvatuksen menetelmäksi, vaikka kyse on melko samasta asiasta: 
yläharvennusperiaatteella tehtävistä metsän harventamisesta



• Alaharvennus: poistetaan pääsääntöisesti pienimpiä puita

• Yläharvennus (= harsintaharvennus), nykyisen käsitteen mukaan : poistetaan metsikön 
(pää)valtapuita eli suurimpia puita. Kuitenkin käytetään nimenomaan kuvaamaan 
jaksollisen kasvatuksen (viimeistä) harvennusta

• Harsinta: hakkuutapa, jossa poistetaan (myös) metsikön suurimpia puita. Nykyään 
harsinta mielletään +- samaksi kuin yläharvennus, mutta historiallisesti se on sisältänyt 
laajan terminologisen perheen

• Poimintahakkuu: sellaiset hakkuut, jolloin puita poistetaan metsiköstä valikoiden. 
Periaatteessa laaja käsite, nykyään mielletään suurin piirtein samaksi kuin 
harsinta/yläharvennus

• Pienaukkohakkuu: tähtää metsän uudistamiseen,  mittakaava/määrittelykysymys, missä 
menevät ala- ja ylärajat (metsälainsäädännössä > 0.3 hehtaarin aukko ei enää ole eri-
ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen luettava pienaukko, vaan jaksolliseen 
kasvatukseen kuluva uudistamishakkuu), vanhemman harsintaterminologian aikana 
menetelmästä käytettiin nimeä lohkoharsinta tai  keskitetty harsinta
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