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1. Uudistuminen pienistä latvusaukoista ja eri-ikäisrakenne. 

Syntyy metsiin, joissa ei vuosisatoihin esiinny voimakkaita 

häiriöitä

Kolme luonnonmetsien uudistumis- ja rakennetyyppiä
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Taimettumista ilmenee myös täystiheässä puustossa, mutta kuusen taimien kasvu 
mahdollistuu vasta runsaan aarin kokoisissa latvusaukoissa, optimin ollessa 
vähintään 4-5 aaria. Taimien kasvu nopeutuu aukon koon kasvaessa. Aukon koon 
kasvaessa huomattavasti lehtipuiden uudistuminen ja heinien runsastuminen 
voimistuu ja kilpailee elintilasta kuusen taimien kanssa. 
Kuva: Markku Saarinen



2. Uudistuminen voimakkaiden paljon puustoa kerralla tappavien 

häiriöiden kautta. Syntyy tasaikäisrakenteinen metsä ja alkaa sen  

sukkessio kohti kliimaksia



Sukkession vaiheet (Spies 1997)

• 1. Taimettumis- ja vakiintumisvaihe

• 2. Harventumisvaihe

• 3. Siirtymävaihe

• 4. Kliimaksvaihe
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3. Uudistuminen usein toistuvien maakulojen kautta. Maakulot 

ylläpitävät monijaksoista ryhmittäistä mäntymetsää, jossa on

ylispuustona vanhoja aihkipetäjiä





Häiriötyyppien yleisyys Fennoscandiassa tehdyissä luonnonmetsätutkimuksissa

Lähde: Timo Kuuluvainen & Tuomas Aakala. 2011. Natural forest dynamics in boreal Fennoscandia: a review and classification. 

Silva Fennica 45(5): 823–841

Patch dynamics driven by tree mortality at 

intermediate scales (> 200 m2) 

Gap dynamics driven by tree mortality at fine 

scales (< 200 m2)

Osuus
kohteista

Mäntyvaltaiset metsät
Kuusivaltaiset metsät

Voimakas 
häiriö, uusi 
sukupolvi 

Moni-
jaksoi-
suus

Pienaukot
> 200 m2

Pienaukot
< 200 m2

http://www.metla.fi/silvafennica/sf455.htm


Luonnonmetsien uudistumistapoja jäljitteleviä hakkuutapoja

Voimakkaat häiriöt                                            Säästöpuuhakkuut

Siirtymävaiheen uudistuminen                       Pienaukkohakkuut,    
suojuspuuhakkuut

Kliimaksmetsien uudistuminen                       Poimintahakkuut,
pienaukkohakkuut

Toistuvien lievien häiriöiden                            Siemenpuuhakkuut, suojuspuuhakkuut
ylläpitämä kohorttirakenne                              ja ylispuukasvatus

Kaikissa näissä hakkuutavoissa ja niitä seuraavissa metsänkasvatuksissa tulee lisätä 
järeiden säästöpuiden ja kuolleiden puiden määrää        



• Eri-ikäismetsänhoidossa lahopuusto ja vanhat puuyksilöt ovat jatkuvasti 
puolivarjoisissa/varjoisissa olosuhteissa. 

• Tasaikäismetsän eri kehitysvaiheissa tapahtuu suuria mikroilmaston muutoksia (ja 
niihin sidoksissa olevia lajiston muutoksia)  avohakkuun ja puuston sulkeutumisen 
yhteydessä. 

Kuva: Gustavsson, L. ym. 2020. Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-
cover forestry in Europe. Ambio 49: 85–97

Puuston rakenne
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