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Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus  
 

Tausta 

Tapio Palvelut Oy on koostanut energiayhtiöiden tilauksesta selvityksen, joka kiteyttää arvoneutraalisti la-

hopuuteeman keskeiset avainkohdat. Selvityksen taustalla on Energiateollisuus ry:n suositus metsäpolttoai-

neiden kestävyyden turvaamisesta. Suosituksen mukaan energiayhtiöiden tulee varmistaa, että hankintayh-

tiöt tunnistavat lahopuun merkityksen luonnon monimuotoisuudelle talousmetsissä ja tuntevat keskeiset 

periaatteet lahopuun säilyttämiseksi sekä tuottamiseksi. Suosituksen voi ladata Energiateollisuuden www-

sivuilta (https://bit.ly/2pew99I) 

 

 

Selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä lahopuuhun liittyvillä erilaisilla käsitteillä ja termeillä tarkoitetaan? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat talousmetsien lahopuun määrään ja säilymiseen metsien käytössä ja mikä on 

eri tekijöiden merkittävyys talousmetsien lahopuun kokonaismäärän kannalta? 

• Mitkä lahopuun säilymiseen ja määrään liittyvät kysymykset ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa ja 

mitkä tekijät ovat kohdanneet kritiikkiä? 

• Millä eri tavoin lahopuun säilymistä suomalaisessa metsätaloudessa turvataan? 

Selvityksen vastuuhenkilönä tilaajan puolelta on toiminut energiatuotannon asiantuntija Jukka Makkonen. Työtä 

on kommentoinut energialaitosten asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä. Selvityksen sisällön koostamiseen 

Tapio Palvelut Oy:ssä ovat osallistuneet luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen (Mh, MMT), johtava asi-

antuntija Lauri Saaristo (FM) sekä palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo (Mh).  

 

Julkaisun kuvat: Lauri Saaristo / Tapio Palvelut Oy 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2pew99I
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1. Lahopuun säästäminen osana kestävää metsätaloutta 

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012-2020 perustuu kansainvä-

liseen biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (SopS 78/1994; Convention on Biological 

Diversity). Sopimuksen tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen maailmanlaajuisesti, alu-

eellisesti ja kansallisesti vuoteen 2020 mennessä. Vaikka tietoisuutta, resursseja ja keinovalikoimaa tavoit-

teen saavuttamiseksi on viime vuosikymmenten aikana merkittävästi lisätty, luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisen pysäyttäminen ei näytä onnistuvan tavoiteajassa (Tanninen ym. 2017). 

 

Suomessa lajien uhanalaisuutta arvioidaan noin kymmenen vuoden välein. Arviointien tausta, menetelmät 

ja tulokset esitetään julkaisussa Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen Kirja 2010. Julkaisu on saatavilla 

sähköisessä muodossa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/La-

jit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_punainen_lista_2010). Uhanalaisuusarviointia kutsutaan punaiseksi 

kirjaksi, mikä viittaa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton julkaiseman uhanalaisuusarviointiin (The IUCN Red 

List of Threatened Species). Punaisessa kirjassa olevia lajeja kutsutaan yleisesti punaisen listan lajeiksi, joi-

hin luetaan uhanalaisten lajien lisäksi silmälläpidettävät lajit, eli uhanalaisuuden kynnyksellä olevat lajit. 

Päivitetty arvio Suomen uhanalaisista lajeista valmistuu vuonna 2019. 

 

Viimeisin, vuonna 2010 valmistunut Suomen lajien uhanalaisuusarviointi kattoi 21 398 lajia, mikä on noin 

puolet Suomen tunnetusta lajimäärästä (Rassi ym. 2010). Muista lajiryhmistä poiketen lintujen ja nisäkkäi-

den uhanalaisuusarvioinnit uusittiin jo vuoden 2015 aikana, koska näistä lajiryhmistä kertyy uutta tietoa 

huomattavasti nopeammin muihin lajiryhmiin verrattuna (Tiainen ym. 2015; Liukko ym. 2016). Lintuihin ja 

nisäkkäisiin kohdistuu myös paljon yleistä mielenkiintoa, mikä korostaa uhanalaisuuden arvioinnin ajanta-

saisuutta.  

 

Viimeisimmän arvioinnin mukaan Suomessa on 2 247 uhanalaista lajia, mikä on hieman yli 10 % arvioitujen 

lajien lukumäärästä. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lajien lisäksi myös hävinneet, silmäl-

läpidettävät ja puutteellisesti tunnetut lajit, on yhteensä 4 960 lajia, eli noin 23 % kaikista arvioiduista la-

jeista. Merkittävä osuus uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä (36 %) sekä perinneympäristöissä 

ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä (23 %). Lehtojen pinta-ala on vain noin prosentti Suomen 

metsäpinta-alasta, mutta metsissä elävistä uhanalaisista lajeista lähes puolet (47 %) on lehtometsien lajeja. 

Myös vanhojen metsien merkitys on huomattava ja niissä elää 35 % uhanalaisista lajeista. Yli puolella Suo-

men uhanalaisista metsälajeista ensisijaisena uhanalaistumisen syynä on lahopuun väheneminen tai met-

sien uudistamis- ja hoitotoimet. 

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_punainen_lista_2010
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_punainen_lista_2010
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Kuva 1. Uhanalaisten lajien jakautuminen niiden ensisijaisen elinympäristön mukaan (vasen kuvaaja) sekä 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien osuus kaikista arvioiduista lajeista (oikea kuvaaja) (Rassi ym. 
2010). 
 

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen edellyttää monipuolisen keinovalikoi-

man soveltamista niin metsissä kuin ihmisen tuottamissa kulttuuriympäristöissä. Talouskäytössä olevien 

metsien luontoarvojen turvaamista kutsutaan talousmetsien luonnonhoidoksi ja sen ajankohtaiset kehittä-

mistarpeet liittyvät pääasiassa metsäpalojen hallittuun käyttöön, vesiensuojelun kehittämiseen, metsikkö-

tason ikärakenteen ja puulajisuhteiden monipuolistamiseen sekä kuolleen puun määrän lisäämiseen. Erityi-

sesti järeäksi luokiteltavan lahopuun määrästä ja sen säästämisestä on tullut keskeinen mittari arvioitaessa 

metsien kestävää ja vastuullista käyttöä (Kansallinen metsästrategia 2015).  

 

Lahopuun turvaaminen perustuu Suomessa metsänomistajan vapaaehtoisuuteen, eikä lainsäädäntö edel-

lytä kuolleen puuston turvaamista metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Käytännössä lahopuun turvaa-

mista ohjataan kuitenkin erilaisten suositusten (mm. Metsänhoidon suositukset; https://www.metsanhoi-

tosuositukset.fi/) ja markkinalähtöisen metsäsertifioinnin avulla (PEFC ja FSC). Käytännön esimerkkejä laho-

puun turvaamisesta ovat elävien säästöpuiden ja tekopökkelöiden jättäminen hakkuiden yhteydessä (Kuva 

2). Vaikka lahopuun säilymiseen ja lisäämiseen kiinnitetään metsätaloudessa yhä enemmän huomiota, kuol-

leen puun määrä metsissämme on tavoitteisiin (Kansallinen metsästrategia 2025) nähden edelleen liian vä-

häinen ja toimintatavoissa sekä lahopuuteeman ymmärtämisessä on runsaasti kehitettävää.  

 

 

https://www.metsanhoitosuositukset.fi/
https://www.metsanhoitosuositukset.fi/
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Kuolleen puun monimuotoisuusvaikutusten ymmärtäminen ja parantuneet käytännöt lahopuun säästä-

miseksi lisäävät metsätalouden yleistä hyväksyttävyyttä. Lisäksi ne osoittavat, että puunhankinnassa huo-

mioidaan siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Tämän selvityksen tarkoituksena on tiivistää lahopuutee-

man keskeiset avainkohdat energialaitosten puupolttoaineen hankinnan ja yhtiöiden ympäristöviestinnän 

tueksi.  

 

 
Kuva 2. Lahopuiden jättäminen hakkuualueille on tehokas monimuotoisuutta turvaava toimenpide. Esimer-
kiksi lahoavien haapojen säästäminen on jo parissa vuosikymmenessä vaikuttanut siten, että useiden lajien 
riski hävitä Suomen luonnosta on poistunut, jolloin niitä ei enää luokitella uhanalaisiksi. Tämä talousmet-
sään säästetty lahoava haapa on ennen kuoren irtoamista toiminut uhanalaisen haavanjalosoukko-kova-
kuoriaisen elinpaikkana. 
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1.1. Neljännes Suomen metsälajeista on riippuvaisia kuolleesta puusta 

Suomessa ja muissa pohjoismaissa on pitkät perinteet lahopuulla elävien lajien monimuotoisuuden tutki-

muksesta aina 1900-luvun alusta lähtien. Tästä syystä lahopuulajisto ja niiden populaatioissa tapahtuneet 

muutokset tunnetaan varsin kattavasti. Suomen lajien uhanalaisuusarvionti on yhteneväinen Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton arvioinnin kanssa ja siinä käytettävät kriteerit on esitetty läpinäkyvästi (Rassi ym. 

2010). Uhanalaisuusarviointiin on osallistunut lajiryhmien parhaat asiantuntijat, joten sen tuottamaa tietoa 

lajien uhanalaisuudesta voidaan pitää luotettavana.  

 

Yleisessä keskustelussa kuolleen puun merkitys metsien monimuotoisuudelle on ymmärretty laajemmin 

vasta viime vuosikymmenten aikana. Vaikka lahopuu on monimuotoisuuden kannalta tärkeä rakennepiirre 

kaikissa maapallon suurekosysteemeissä,  sen merkitys korostuu erityisesti pohjoisissa havumetsissä, joissa 

merkittävä osa lajistosta on eri tavoin kytköksissä kuolleeseen puuhun. Nykyarvion mukaan jopa neljännes 

Suomen noin 20 000:sta metsälajista (Stokland ym. 2012) on eri tavoin riippuvainen lahopuusta. Erityisen 

tärkeää kuollut puu on sienille ja hyönteisille, jotka muodostavat selkeän enemmistön (80-90 %) Suomen 

lahopuulajistosta (Siitonen 2001).  

 

Lahopuun merkitys metsälajistolle on eri asteista: osa lajeista on täysin riippuvaisia kuolleesta puusta – esi-

merkkinä puita lahottavat käävät –, sillä ne käyttävät lahoavan puun orgaanisia aineita energialähteenään. 

Yhteyttävät lajit, kuten sammalet, saattavat esiintyä myös muilla kasvualustoilla, mutta ne hyötyvät kuol-

leesta puusta niiden muodostaessa metsiin kilpailusta vapaita kasvupaikkoja. Lahopuulajistolla elää myös 

kirjava joukko petoja ja loisia, jotka taudinaiheuttajien lisääntymistä rajoittaessaan voivat toimia puskurina 

laajempia metsätuhoja vastaan. 

  

Merkittävä osuus Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä, joten kuolleen puun määrän turvaamisella 

on olennainen rooli Suomen lajiston suojelussa (Rassi ym. 2010). Vaikka iso osa kuolleella puulla elävistä 

uhanalaisista lajeista on suurelle yleisölle tuntemattomia, joukossa on myös tuttuja kolopesijöitä, kuten 

hömö- ja töyhtötiainen, joiden taantumisen yhtenä syynä on sopivien kolopuiden puuttuminen (Tiainen ym. 

2015). Kuolleen puun vähenemisen vaikutukset heijastuvat lajistoon usein vuosikymmenten viiveellä; osa 

nykyisin elinvoimaisista populaatioista tulee todennäköisesti taantumaan, jos lahopuun saatavuutta ei tur-

vata. Asia toimii myös toisin päin; useat lajit reagoivat lahopuun lisääntyneeseen määrään vuosien ja jopa 

vuosikymmenten viiveellä (Kuva 3).  
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Kuva 3. Aiemmin hyvin yleisten metsätiaisten päätyminen uhanalaisten lajien listalle vuonna 2015 on saa-
nut metsäalan toimijat reagoimaan nopeasti. Harvennushakkuualueille on alettu jättämään 2-5 m korkeu-
delta katkaistuja puita eli tekopökkelöitä. Niiden valinnassa suositaan lehtipuita. Noin 10 vuodessa lahotta-
jasienet pehmentävät pökkelöitä riittävästi, jolloin tiaiset pystyvät kovertamaan niihin nokallaan pesäko-
loja.  
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2. Lahopuuhun liittyviä käsitteitä ja termejä 

Viestittäessä lahopuusta ja kuolleista puista on tärkeää ymmärtää, mitä erilaisilla käsitteillä tarkoitetaan. 

Esimerkiksi termi lahopuu voidaan tulkita hyvin eri tavoin riippuen viestijän osaamisesta, kokemuksista ja 

asenteista. Puun kuolema ei ole esimerkiksi aina äkillinen tapahtuma, vaan osa rungosta voi olla osittain 

lahonnutta puun ollessa vielä elossa. Näin käy usein esimerkiksi haavalle, jolla yleisesti esiintyvä haavan-

kääpä lahottaa runkoa sisältäpäin jo pitkään ennen puun lopullista kuolemaa. Tässä luvussa tarkennetaan, 

miten lahopuuhun liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan ja miten niitä on suositeltavaa käyttää. Lahopuuta kos-

kevia termejä on listattu ja selitetty tarkemmin liitteessä 1.  

 

Metsälajiston monimuotoisuuden kannalta on tärkeää tunnistaa sekä kuolleen puun määrän että sen moni-

puolisuuden merkitys (Similä ym. 2003; Tikkanen ym. 2006). Karkeasti voidaan sanoa, että mitä enemmän 

metsässä on lahopuuta, sitä enemmän siellä tapaa lahopuusta riippuvaisia lajeja. Koska useat kuolleesta 

puusta riippuvaiset lajit ovat sopeutuneet käyttämään vain tietyn tyyppistä lahopuuta, määrän lisäksi on 

tärkeää tunnistaa myös lahopuun laadullisten ominaisuuksien merkitys. Monet lahottajasienet ovat esimer-

kiksi uhanalaistuneet järeiden ja pitkälle lahonneiden maapuiden vähentyessä (Rassi ym. 2010).  

2.1. Kuolleen puun määrä  

Suomalaisissa luonnonmetsissä kuollutta puuta on kasvupaikkatyypistä riippuen kymmeniä, ja voimakkai-

den häiriöiden jälkeen jopa satoja kuutioita hehtaarilla (Siitonen 2001). Metsien käytön seurauksena laho-

puun määrä on vähentynyt merkittävästi ja uusimman valtakunnan metsien inventoinnin perusteella Etelä-

Suomen metsämaalla on lahopuuta nykyisin keskimäärin 4,4 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 7,2 m3/ha (Kuva 4).  

 

Kuolleen puun määrä on viime vuosina kasvanut Etelä-Suomessa, mutta vastaavasti vähentynyt Pohjois-

Suomessa. Lahopuun väheneminen pohjoisessa selittyy ainakin osaksi sillä, että siellä on ollut viimeisten 

vuosikymmenten aikana vähemmän laajoja myrskytuhoja maan eteläosaan verrattuna. Osa Etelä-Suomen 

lahopuun määrän kasvusta selittyy vuosituhannen alun myrskytuhoilla, mutta kuolleen puun määrää on 

kasvattanut myös säästöpuuryhmien ja luontokohteiden jättäminen käsittelyjen ulkopuolelle sekä kuolleen 

puuston huomioiminen ja tuottaminen hakkuiden yhteydessä.    
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Kuva 4. Lahopuun määrä Suomessa vuosien 1999 ja 2016 välillä perustuen valtakunnan metsien inventointei-
hin (VMI 9-12). Kuolleen puun määrään on VMI:ssä laskettu vähintään 10 cm paksuiset ja 1,3 m pituiset pys-
tyssä olevat tai maahan kaatuneet kuolleet puut puuaineksen käyttökelpoisuudesta riippumatta. 

 
Suomi on Euroopan metsäisin maa, mutta verrattuna muihin Euroopan valtioihin (Kuva 5), kuolleen puun 

määrä on alueellamme melko vähäinen. Suomen kansallisessa metsästrategiassa kuolleen puun määrän 

tavoitetasoksi on asetettu Etelä-Suomessa 5 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 10-11 m3/ha vuoteen 2025 men-

nessä. Kansallisen metsästrategian päivitysluonnoksessa 2018 ei ole esitetty muutoksia kuolleen puun mää-

rän tavoitetasoille. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kasvattaa lahopuun määrää tätä tasoa korkeammaksi.  
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Kuva 5. Metsissä olevan lahopuun määrä 28 Euroopan valtiossa vuonna 2010 (State of Europe’s Forests 2015). 
 

Talousmetsien lahopuuston määrälle on vaikeaa asettaa yksiselittäistä tavoitearvoa, koska eri lajiryhmien 

välillä on huomattavia eroja niiden elinympäristövaatimuksissa. Tutkimusten perusteella boreaalisissa havu-

metsissä vaateliaimpien kuolleella puulla elävien lajien esiintyminen on epätodennäköistä, jos metsikössä on 

lahopuuta vähemmän kuin 20 m3/ha (Müller ja Bütler 2010; Junninen & Komonen 2011). Osa kuolleilla puilla 

elävistä lajeista on niin vaateliaita, että elinvoimaiset kannat säilyvät vain sellaisissa metsissä, joissa ei tehdä 

lainkaan hakkuita.  
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Kuva 3. Molempien kuvien kohteissa on suuri määrä lahopuuta, mutta kohteiden merkitys metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen kannalta on hyvin erilainen. 
 

Vasemman kuvan metsä on lahopuueliöstöltään erittäin monimuotoinen ja tutkitusti monen uhanalaisen 
lajin elinympäristö. Metsissä olevan lahopuun laatuluokkien kirjo käsittää eri puulajeja ja paikalla on lahoa-
misen eri vaiheissa olevia runkoja (lahopuujatkumo). Tällaiset kohteet ovat metsäluonnossa harvinaisia ja 
suojelunarvoisia, koska puunkorjuu katkaisee tai heikentää metsän lahopuujatkumot. Tällaisella kohteella 
maanomistaja voi hyötyä vapaaehtoisen METSO-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista.  
 
Oikealla puolella kuvan lahopuut ovat kaikki toistensa kaltaisia, kirjanpainajatuhossa samaan aikaan kuol-
leita kuusia. Tällaiset pienialaiset lahopuustoiset kohteet eivät ole Etelä-Suomen talousmetsissä nykyään 
kovin harvinaisia tai välittömiltä lajistollisilta arvoiltaan erityisen korvaamattomia. Mutta kohteiden säilyttä-
minen vaikuttaa osaltaan tavoitteisiin lisätä talousmetsien lahopuun määrä. Monimuotoisuus kasvaa koh-
teella ajan myötä ja METSO-ohjelman rahoitus on mahdollinen. Jos kohde on laaja ja metsänomistaja ha-
luaa sen uudistaa, voidaan puuntuotantoa ja luontoarvojen turvaamista yhteensovittaa jättämällä osa kuol-
leista rungoista säästöpuiksi. 
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2.2. Kuolleen puun monipuolisuus 

Kuolleen puun määrän lisäksi on olennaista tunnistaa sen laatuun eli monipuolisuuteen liittyvä merkitys, 

koska useat lahopuulla elävät lajit ovat erikoistuneet hyödyntämään vain tiettyä puulajia tai tietyn tyyppistä 

lahopuuta (Stokland et al. 2011). Tärkeimmät tunnistetut lahopuulajistoa selittävät kuolleen puun ominai-

suudet ovat: 

• Puulaji 

• Lahoaste 

• Läpimitta 

• Puun asento (pystypuu/maapuu) 

 
Monet kuolleella puulla elävät lajit ovat sopeutuneet elämään vain tietyllä puulajilla. Näille lajeille puulajin 

merkitys korostuu sellaisten puiden kohdalla, jotka ovat talousmetsissä harvinaisia. Lajistoltaan rikkaita ja 

monimuotoisuuden kannalta tärkeitä avainpuulajeja ovat haapa, raita ja jalot lehtipuut, joiden varassa elää 

monimuotoinen lahottajalajisto. Useat sienet ovat sopeutuneet lahottamaan joko havu- tai lehtipuita, joten 

kuolleen puun säilyttämisessä on hyödyllistä suosia havupuiden lisäksi myös yleisiä lehtipuita, kuten koivua 

ja leppää.   

 

Puun lahoaminen on hitaasti etenevä prosessi, joka voidaan jakaa eri luokkiin eli lahoasteisiin. Lahoaminen 

jaetaan tyypillisesti neljästä viiteen luokkaan niin, että lahoasteeseen 1 kuuluvat tuoreet, juuri kuolleet 

puut ja luokkaan 5 lähes täysin maatuneet puut (Renvall 1995). VMI:ssä lahoaminen jaetaan pystypuilla nel-

jään ja maapuilla viiteen luokkaan. Kuolleen puun lahoamissukkessio on verrattavissa kasvillisuuden sukkes-

sioon: vapautuneita resursseja hyödyntävät ensin nopeasti saapuvat pioneerilajit, jotka myöhemmin kor-

vautuvat hitaammin leviävillä, mutta kilpailussa paremmin pärjäävillä lajeilla. Lahosukkession edetessä la-

jisto vaihtuu myös siksi, että eri lahopuulajit hyödyntävät kuolleen puun eri osia: esimerkiksi nilaa syövät 

hyönteiset poistuvat rungolta jo muutaman vuoden kuluttua puun kuolemasta, koska niille soveltuva re-

surssi on käytetty loppuun. 

 

Uhanalaisten lahopuusta riippuvaisten lajien kannalta järeä pidemmälle lahonnut puu on erityisen tärkeää 

(Siitonen 2001). Esimerkiksi suurin osa uhanalaisista lahottajasienistä suosii vähintään 20 cm läpimittaisia 

kuolleita puita (Tikkanen ym. 2006). Lajit, jotka tulevat toimeen myös ohuella, oksien paksuisella lahopuulla 

tai kannoilla, eivät ole Pohjois-Euroopassa kärsineet yhtä merkittävästi metsätalouden vaikutuksista, koska 

tällaista lahopuuta on talousmetsissä yleisesti runsaasti tarjolla (Dahlberg ym. 2011). Myös pystyssä ja 

maassa olevilla kuolleilla rungoilla elää osin eri lajeja. Pystypuiden merkitys korostuu erityisesti jäkälien ja 

kolopesijöiden kohdalla (Esseen 1997). 
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3. Talousmetsien lahopuun määrään ja säilymiseen vaikuttavia tekijöitä 

Luonnontilaisissa metsissä lahopuun määrään vaikuttaa pääasiassa: (1) metsikön puuntuotoskyky, (2) kuol-

leiden puiden lahoamisnopeus sekä (3) luonnonpoistuma, eli puiden välisestä kilpailusta ja häiriöistä (esim. 

tuuli ja taudit) aiheutuva puiden kuolleisuus.  

 

Talousmetsissä kuolleen puun määrään vaikutetaan korjaamalla pääasiassa kuitupuun mitat (noin 7 cm) 

ylittävä puuaines. Vaikka energiapuun korjuussa poistetaan myös pienempää puuta, jää sitä nykyisillä kor-

juumäärillä talousmetsiin melko runsaasti. Pääpaino lahopuusta riippuvaisten lajien monimuotoisuuden 

turvaamisessa on järeän lahopuun määrän säilyttämisessä ja lisäämisessä.  

 

Lahopuun säilymisen turvaaminen perustuu Suomessa pääasiassa vapaaehtoisiin keinoihin ja laki vaatii kuollei-

den puiden säästämistä ainoastaan metsälain (1093/1996) 10 §:n määrittelemissä erityisen tärkeissä elinympä-

ristöissä. Käytännön toiminnassa lahopuun turvaamiseen ohjataan metsänhoidon suosituksissa sekä markkina-

lähtöisten sertifointijärjestelmien (PEFC ja FSC) avulla. Sertifioinnin asettamat vaatimukset lahopuun huomioi-

miseksi on kuvattu liitteessä 2. FSC- ja PEFC-sertifioinnit eroavat vaatimustasoltaan lahopuun suhteen siten, 

että FSC-sertifioituihin metsiin on säästettävä vähimmillään yli kaksinkertainen määrä lahopuuta silloin, kun 

sitä hakkuualueelta löytyy.  

 

Myös eri organisaatioilla on omia toimintaohjeita lahopuun turvaamiseksi. Esimerkiksi Energiateollisuus ry on 

ollut kehittämässä tekopökkelöiden jättämistä sähkölinjojen vierimetsiin (ks. luku 3.2) ja Metsäteollisuus ry:llä 

on ollut käynnissä Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelma (https://www.metsateollisuus.fi/me-

diabank/8391.pdf). Lahopuun säilyttämisessä on kysymys pitkälti metsänomistajan kiinnostuksesta ja osaami-

sesta luonnonarvojen säilyttämistä koskien. Mikäli metsänomistaja haluaa turvata kuolleen puun määrän met-

sissään, tulee tavoite huomioida koko hakkuuketjussa. 

 

Metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhdessä laatimien metsänhoidon suositusten mukaan metsänkäsittelyssä 

suositellaan säästämään lahopuut, erityisesti järeät rungot. Suomen metsäkeskuksen, Tapion, MTK:n ja Metsä-

teollisuus ry:n  yhteisessä Monimetsä-hankkeessa (2016-2018) on tavoitteena edistää suositusten jalkautta-

mista ja parantaa metsänkäytön kestävyyttä ja talousmetsien luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa on maa- ja 

metsätalousministeriön toimeksiannosta selvitetty syitä siihen, miksi luonnonhoidon suositukset eivät toteudu 

käytännössä, vaikka useat metsänomistajat ovat tutkimusten mukaan valmiita panostamaan ympäristöarvojen 

säilyttämiseen. 

 

Monimetsä-hankkeessa pullonkaulaksi tunnistettiin se, että hakkuiden toteuttajat eivät voi tilanteen tullen 

soveltaa suosituksia, esimerkiksi jättämällä kaikki pystykuiva kuollut puusto korjaamatta, jos heillä ei ole tietoa 

metsänomistajan tavoitteista luonnonhoitoon liittyen. Ratkaisuksi kehitettiin toimintamalli, jossa metsäam-

mattilaiset ottavat luononhoidon keinojen käytön säännönmukaisesti esiin, kun he neuvottelevat metsänomis-

https://www.metsateollisuus.fi/mediabank/8391.pdf
https://www.metsateollisuus.fi/mediabank/8391.pdf
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tajien kanssa hakkuista ja metsänhoidosta. Näin metsänomistajalle annetaan mahdollisuus kertoa tavoitteis-

taan luonnonhoidon keinojen käytöstä. Keskusteluja tukemaan kehitettiin luonnonhoidon tarkistuslista. Hank-

keen toimintamalli on kerännyt paljon myönteistä palautetta ja useat metsäorganisaatiot ovat ottaneet tai 

suunnittelevat sen ottamista pysyvään käyttöön. Tarkempia tietoja hankkeesta löytyy Metsäkeskuksen verkko-

sivuilta (https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke). 

 

3.1. Lahopuun säilyttäminen metsätaloudessa 

Kustannuksiltaan edullisin tapa lisätä kuolleen puun määrää talousmetsissä on pyrkiä minimoimaan hak-

kuualalla ennestään olevan lahopuun häviäminen toimenpiteiden yhteydessä. Lahopuun häviämiseen voi-

daan vaikuttaa välttämällä lahopuun murskaantumista hakkuissa ja maanmuokkauksessa sekä jättämällä 

järeä lahopuu korjaamatta energia- ja polttopuuksi. Vaurioituneiden elävien puiden säilyttämisessä tulee 

havupuiden kohdalla huomioida laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013). Tällaisia ovat esimerkiksi 

myrskyn kaatamat kuuset, joiden latvus on vielä vihreä. Olemassa olevan järeän lahopuuston säilyttäminen 

on osa hakkuiden ja maanmuokkausten ohjeistuksia ja nykyisiä sertifiointivaatimuksia. 

 

Lahopuiden hautautuminen ja murskaantuminen korjuu- ja uudistamistoimenpiteiden seurauksena on mer-

kittävä talousmetsien lahopuun määrää vähentävä tekijä. Erityisesti pidemmälle lahonneiden maapuiden 

havaitseminen on haasteellista hakkuukoneen kuljettajalle. Järeiden maalahopuiden hävikki voi olla jopa 70 

% maapuiden tilavuudesta (Hautala ym. 2004), mutta on vähintäänkin useita kymmeniä prosentteja (Laitila 

ym. 2018). Monimuotoisuuden kannalta lahopuiden murskaantuminen on erityisen ongelmallista, koska se 

kohdistuu monille uhanalaisille lajeille tärkeisiin, pitkälle lahonneisiin maapuihin. Maapuiden hajoamista 

voidaan vähentää kiertämällä tai siirtämällä runkoja kohtiin, joissa ne eivät haittaa koneilla liikkumista. Pi-

demmälle lahonneet puut eivät kestä siirtelyä, joten ne pyritään kiertämään (Kuva 6). 

 

https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke
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Kuva 6. Järeät ja pitkälle lahonneet rungot tulisi pyrkiä kokonaisuudessaan kiertämään puunkorjuussa ja 

maanmuokkauksessa.  

 

3.2. Energiapuun korjuun näkökulmia lahopuun säilyttämiseen 

Olemassa olevan lahopuun säilymiseen vaikuttaa myös jatkojalostukseen kelpaamattoman puuston hyö-

dyntäminen energiantuotannossa. Tähän liittyy maanomistajien omatoiminen polttopuun keruu sekä hak-

kuiden yhteydessä tapahtuva energiapuun korjuu. Tyypillinen esimerkki jatkojalostukseen kelpaamatto-

masta puusta ovat juurikäävän lahottamat runkojen tyviosat, eli lumpit. 

 

Energiapuun korjuun vaikutus kuolleen puun määrään kohdistuu pääasiassa pieniläpimittaiseen lahopuu-

hun (oksat ja latvukset) ja kantoihin. Järeää lahopuuta päätyy myös korjuuseen, vaikka se ei heikomman 

lämpöarvonsa vuoksi ole erityisen tavoiteltava raaka-aine energialaitoksille.  

 

Lahovikaisten tai muuten jatkojalostukseen kelpaamattomien puiden korjuu näkyy Luonnonvarakeskuksen 

tilastoissa järeän runkopuun osuutena metsähakkeen raaka-aineesta (Kuva 7). Sellu tai sahateollisuuteen 

kelpaamattoman järeän runkopuun käyttö lämpö- ja voimalaitoksiin päätyvän hakkeen raaka-aineena on 

pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Vuonna 2017 järeää runkopuuta käytettiin noin 0,36 miljoonaa kuu-

tiometriä. Määrä on kokoluokaltaan merkittävä, sillä talousmetsien luonnonhoidon laadun seurannan mu-

kaan elävien säästöpuiden kokonaistilavuus yksityismaiden avohakkuualoilla on ollut vuosina 1996–2013 

keskimäärin noin 0,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 
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Hyönteis- tai sienituhojen ehkäisemiseksi vahingoittuneiden tai juuri katkaistujen järeiden rungon osien, 

kuten lumppien, korjaaminen metsästä on tarpeellista silloin, kun määrä on merkittävä (Luku 4). Ylivuotis-

ten kuolleiden puiden korjuuseen ei liity velvoitetta ja järeiden lahopuiden jättäminen metsään on metsän-

hoidon suositusten mukainen toimintatapa. Suosituksella tavoitellaan talousmetsien lahopuumäärän kas-

vua, mutta sen soveltamisessa käytetään tapauskohtaista harkintaa, koska metsänomistajilla on vaihtelevia 

tavoitteita ja toisaalta metsiin pyritään saamaan laadultaan monipuolista lahopuuta maastonkohtiin, joissa 

rungot välttyvät murskaantumasta metsäkoneiden alla.  

 

 

 
Kuva 7. Metsähakkeen kokonaiskäyttö raaka-aineittain lämpö- ja voimalaitoksissa (Luonnonvarakeskuksen ti-
lastojulkistus 24.5.2018). Metsähakkeen raaka-aineiden suhteelliset osuudet vaihtelevat huomattavasti laitos-
ten välillä.  
 
Kuvassa 7 esitetyt hakkeiden ositteet on luokiteltu seuraavasti: 
 
Pienpuu koostuu karsitusta rangasta, kokopuusta ja kuitupuusta. Pienpuuhake valmistetaan yleensä taimikon-
hoidossa tai nuoren metsän harvennuksessa/kunnostuksessa syntyneestä pieniläpimittaisesta runkopuusta tai 
niistä valmistetuista paaleista (esim. Fixteri-paalit). Pienpuuksi luetaan myös teiden ja ojien varsilta, pelloilta, 
tielinjoilta, tonteilta yms. haketettu kokopuu. 
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Hakkuutähdettä ovat lähinnä avohakkuun yhteydessä syntyvä ja metsään jäävä puuaines, kuten oksat ja lat-
vukset lehtineen ja neulasineen (oksa- ja latvusmassa) sekä alueelle jääneet yksittäiset hylkypölkyt. Tähän lue-
taan myös avohakkuualalta polttohakkeeksi korjattu karsimaton latvakuitupuu. Haketettava puu voi olla irto-
naista tai risutukeista ja hakkuutähdepaaleista valmistettua. 
 
Kantojen osuus koostuu kannoista ja juurakoista valmistetusta hakkeesta tai murskeesta. Tähän luokkaan kuu-
luvat myös turpeennoston yhteydessä maasta kaivetut liekopuut. 
 
Järeä runkopuu sisältää puunkorjuun yhteydessä kaadettuja ja kerättyjä vikaisia tai pystykuivia runkopuita, 

jotka eivät kelpaa metsäteollisuuden raaka-aineeksi (esim. jalostukseen kelpaavaksi tukkipuuksi). Tällaista 

puuta on mm. järeä tyvilahoinen runkopuu eli lumppi. 

 

3.3. Lahopuun määrän lisääminen 

Talousmetsien lahopuun määrää pyritään lisäämään usealla eri talousmetsien luonnonhoidon keinolla. 

Niitä ovat esimerkiksi: 

• Luontokohteiden rajaaminen hakkuiden ulkopuolelle niiden luontaisia rajoja mukaillen 

• Puustoisten suojakaistojen jättäminen vesistöjen varsille 

• Säästöpuuryhmien ja yksittäisten järeiden säästöpuiden jättäminen hakkuualueille 

• Tekopökkelöiden tekeminen. 

 

Säästöpuuryhmiin, luontokohteille ja suojakaistoille jätettävistä puista muodostuu ajan myötä monimuotoi-

suutta ylläpitäviä lahopuukeskittymiä. Säästöpuiden hyöty monimuotoisuudelle kasvaa suhteessa säästettä-

vän puuston monipuolisuuteen, järeyteen ja määrään. Merkittävin lisähyöty saadaan silloin, kun säästöpui-

den määrä kasvaa muutamasta puusta kymmeniin runkoihin hehtaarilla. Säästöpuita ei ole tarkoituksenmu-

kaista jättää tasaista määrää jokaiselle uudistusalalle, vaan ne kannattaa keskittää monimuotoisuuden kan-

nalta tärkeisiin kohteisiin, joissa on jo ennestään lahopuuta. Hyviä kohteita ovat esimerkiksi vesistöjen suo-

javyöhykkeet ja luontokohteiden ympäristöt. Sekä FSC- että PEFC-sertifointijärjestelmät sallivat säästöpui-

den keskittämisen leimikkotasolla.  

 

Elävien säästöpuiden tai kuolleiden, kokonaisten pystypuiden jättämisessä on syytä huomioida, että niitä ei 

tule sijoittaa tärkeiden rakenteiden, kuten liikenneväylien tai sähkö- ja puhelinlinjojen välittömään läheisyy-

teen, jossa ne voisivat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa. Poikkeuksena ovat tuuleen tottuneet järeät puuyk-

silöt, joiden voidaan olettaa säilyvän vuosikymmenten ajan elinvoimaisina. Mikäli linjan tai tien läheisyy-

dessä on monimuotoisuudelle arvokas puuyksilö tai kuollut pystypuu, se kannattaa katkaista tekopökke-

löksi tai kaataa maahan.  

 

Tekopökkelöitä, eli noin 2–6 metrin korkeudelta katkaistuja puita, jätetään yhä enenevässä määrin myös 

uudistusaloille monipuolistamaan lahopuustoa, sillä ne ovat hyödyllisiä kolopuita erityisesti tikoille ja tiai-

sille. Katkaistu latvus on suositeltavaa jättää pökkelön viereen, jolloin muodostuu useille harvinaisille lajeille 
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tärkeää järeää maalahopuuta. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Svenska Lantbruksprodu-

centernas Centralförbund rf (SLC) ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä Johtoalueiden vierimet-

sien hoito -suosituksen, josta löytyy tarkempia ohjeita tekopökkelöiden jättämisestä vierimetsien harven-

nusten yhteydessä (https://energia.fi/files/2739/Johtoalueiden_vierimetsien_hoito_2018.pdf). 

https://energia.fi/files/2739/Johtoalueiden_vierimetsien_hoito_2018.pdf
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4. Julkisessa keskustelussa esillä olleita lahopuuhun liittyviä teemoja 

4.1. Hyönteis- ja sienituhojen riskienhallinta 

Lahopuun lisäämisen yhteydessä käydään aika ajoin keskustelua siitä, voivatko kuolleet puut aiheuttaa lisään-

tyneen hyönteis- tai sienituhoriskin. Asia on syytä tiedostaa, sillä merkittävä määrä vahingoittuneita tai juuri 

kuolleita mutta edelleen tuoreita puita hyödyttää erityisesti kirjanpainajaa (kuusen tuholainen) ja ytimennä-

vertäjää (männyn tuholainen). Aikaisemmin metsänhoidossa kaikenlaisen kuolleen puun poistamista pidettiin 

tärkeänä metsätuhojen ehkäisemiseksi, mutta nykyisin painotetaan enemmän sellaisten tilanteiden tunnista-

mista, jolloin suuri määrä vahingoittunutta tai juuri kuollutta puuta aiheuttaa tuhoriskin. Lahopuueliöstön mo-

nimuotoisuuden turvaamisessa on kyse kuolleen puuaineksen varassa elävien lajien suojelusta. Ainoastaan 

kourallinen hyönteisistä ja lahottajasienistä on metsätaloudelle haitallisia, eläviin puihin iskeytyviä taudinai-

heuttajia. 

 

Hyönteis- ja sienituhoriskien hallinnassa olennaista on tunnistaa puun määrän ja laadun merkitys. Esimerkiksi 

kuollut lehtipuu ei lisää kirjanpainajariskiä, koska laji iskeytyy ainoastaan juuri kaatuneisiin tai vahingoittunei-

siin kuusiin. Myöskään yksittäiset kuolleet kuuset eivät aiheuta tuhoriskin lisääntymistä ympäröivissä metsissä. 

Tilanteet, joissa lahopuun poistaminen metsästä on tarpeen, on kuvattu laissa metsätuhojen torjunnasta 

(1087/2013). Laki edellyttää, että:   

 

• Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 m3 vahingoittu-

neita kuusipuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 cm, puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä 

ja välivarastosta 10 m3 ylittävän osan määräaikaan mennessä 

 

• Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 20 m3 vahingoittu-

neita kaarnoittuneita mäntypuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 cm, puiden omistaja on velvollinen pois-

tamaan metsiköstä ja välivarastosta 20 m3 ylittävän osan vahingoittuneista puista määräaikaan men-

nessä 

 
Kirjanpainajat ovat kuusen merkittävimpiä hyönteistuhojen aiheuttajia ja niiden niiden aiheuttamien tuho-

jen voidaan olettaa kasvavan ilmaston lämpenemisen myötä (Lyytikäinen-Saarenmaa ym. 2015). Kirjanpai-

najat alkavat lisääntyä, kun niille sopivaa tuoretta tai vahingoittunutta puuta on tarpeeksi saatavilla, esi-

merkiksi myrskyn tai lumituhojen jälkeen. Yksittäisten puiden kuoleminen ei aiheuta riskiä, mutta äskettäin 

kuolleet, yli 20 puun ryhmät on suositeltavaa korjata metsästä pois. Olennaista tuhoriskin hallinnassa on 

erottaa kirjanpainajalle sopivat puut niistä, jotka eivät lisää tuhoriskiä. Kun kirjanpainajan tuhoama puu pu-

dottaa loppukesästä kaarnansa, ovat kirjanpainajat jo poistuneet. Muiden kuin tuoreiden ja vahingoittunei-

den runkojen poistamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä kuolleessa puussa elää kirjanpainajan 

luontaisia vihollisia, jotka voivat rajoittaa tuhon leviämistä.  
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Lahopuun säilyttämisessä tulee muistaa myös mahdolliset sienten aiheuttamat tuhot. Merkittävimmät ta-

loudellista haittaa aiheuttavat sienet ovat männyn- ja kuusenjuurikääpä. Juurikäävät ovat taudinaiheuttajia, 

sillä ne lahottavat myös elävien puita – pääasiassa niiden juuria sekä rungon tyviosaa. Juurikäävän lahotta-

mien kuusikoiden päätehakkuussa tulisi säästää ensisijaisesti muuta lahopuuta kuin kuolleita kuusia. Elä-

viksi säästöpuiksi sopivat parhaiten lehtipuut tai mänty. Hakkuissa syntyvät juurikäävän lahottamat tyvilum-

pit korjataan tai jätetään korjaamatta metsänomistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Lahojen kuus-

ten alle syntyneen alikasvoksen käyttöä on pyrittävä välttämään uudistamisessa ja rakenteellisen moni-

muotoisuuden säilyttämisessä, sillä osa siitä saa tartunnan jo nuorena.  

 

4.2. Metsäpaloalueiden puuston energiakäyttö 

Hiiltyneet puut eivät kelpaa sahatavaraksi tai kuitupuuksi, joten niiden taloudellinen hyödyntäminen perus-

tuu energiakäyttöön. Koska metsäpaloympäristöt ja palon vaurioittamat puut ovat arvokkaita metsien mo-

nimuotoisuudelle, on energiakäytön vaihtoehtona paloalueen määräaikainen tai pysyvä suojelu.  

 

Uudistamisvelvoitteen mukaisen toiminnan sijaan moni metsänomistaja voisi olla kiinnostunut paloalueen 

vapaaehtoisesta suojelusta. Ongelmana on tällä hetkellä tuhoalueista tarjottavan suojelukorvauksen alhai-

nen taso. Tilanne on epätoivottava, koska toisaalla valtio käyttää merkittäviä summia rahaa metsäpaloym-

päristöjen tuottamiseen hallitun tulenkäytön keinoilla. 

 

Vastuullisuuden näkökulmasta on tärkeää, että neuvontaorganisaatiot sekä puunhankkijat kertovat METSO-

suojelun mahdollisuuksista metsänomistajille. Lisäksi maanomistajalle tulisi kertoa, että puunkorjuun yh-

teydessä on suositeltavaa edistää luonnon monimutoisuutta jättämällä tällaiselle kohteelle tavanomaista 

enemmän säästöpuita. Metsänomistaja tekee lopulta ratkaisut omien arvojen ja tavoitteiden pohjalta. 
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Liitteet 

LIITE 1. Laho- ja energiapuuhun liittyviä termejä 

 
Energiapuu  
Sellainen metsästä saatava kotimainen puu, joka ostetaan lämpö- ja voimalaitoksilla käytettävän metsähak-
keen raaka-aineeksi [Luonnonvarakeskuksen tilastointi]. Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen ostettu teol-
lisuuspuu ei sisälly tilastoon, vaikka se ohjattaisiin energian tuotantoon.  
 
Hakkuutähde 
Lähinnä avohakkuun yhteydessä syntyvä ja metsään jäävä puuaines, kuten oksat ja latvukset lehtineen ja neu-
lasineen (oksa- ja latvusmassa) sekä alueelle jääneet yksittäiset hylkypölkyt. Hakkuutähteeksi luetaan myös 
avohakkuualalta polttohakkeeksi korjattu karsimaton latvakuitupuu. Hakkuutähteistä haketettava puu voi olla 
irtonaista tai risutukeista ja hakkuutähdepaaleista valmistettua. 
 

Jalostukseen kelpaamaton puu  
Puun osat, kuten oksat, latvukset ja kannot, jotka eivät kelpaa jatkojalostukseen. Myös lahovikaiset rungon 
osat. Jalostukseen kelpaamaton puu voidaan hyödyntää metsäenergiana. Nuorissa metsissä korjataan rungot 
oksista karsittuina tai kokonaisina. Varttuneemmissa metsissä energiapuuksi korjataan latvat ja oksat sekä 
huonolaatuiset rungot ja runkojen osat.  
 

Juurikäävän lahottama puu 
Elävä tai kuollut havupuu, joka on juurikääpä-sienen lahottama. Juurikääpä lahottaa puun sisäosaa, joten 
sientä ei välttämättä huomaa ennen puun katkaisua. Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) juurikäävän 
lahottaman puun määritys on varma vasta silloin, kun juurten alapinnalta löytyy käävän tuottamia itiöemiä. 
Kuviolla löytyvä valkolaho esim. kaatuneissa kuusissa on melko varma merkki kuusenjuurikäävän tuhosta. Laa-
jalti kuviolle levinnyt lahotuho kuusikossa on yleensä juurikäävän aiheuttama. 

 
Järeä lahopuu 
Yleisesti yli 10 cm paksu kuollut puu. Lähteestä riippuen järeäksi lahopuuksi kutsutaan myös yli 20 cm paksua 
lahopuuta.  
 
Kantolahopuu 
Hakkuualueen kannoista muodostuva lahopuu.  Hakkuueluiden kannoilla on tärkeä merkitys lahopuueliöstön 
monimuotoisuuden turvaamisessa. Metsistä korjataan kantoja uudistushakkuiden yhteydessä, mutta korjuu 
on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. 
 
Karsittu ranka  
Karsittu pieniläpimittainen runkopuu. Tavallisesti rangat kaadetaan kunnostettavista taimikoista tai nuorista 
harvennusmetsistä, tai karsitaan näiden hakkuiden hakkuutähteistä. Tähän kuuluu myös avohakkuualalta 
saatu karsittu latvakuitupuu ja muu karsittu pieniläpimittainen puu. 
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Kelopuu 
Hitaasti pystyyn kuollut harmaantunut vanha puu, josta kuori on pudonnut. Keloiksi kutsutaan yleensä vain 
mäntyjä. Erona pystykuivaan puuhun on keloutuminen, eli sydänpuun pihkoittuminen, joka suojaa puuta la-
hottajasieniltä. Kelot voivat pysyä pystyssä kymmeniä vuosia, mutta pohjoisessa jopa 200 vuotta. 
 
 

Kuollut puu/lahopuu 
Yleisessä keskustelussa molemmat termit käsitetään synonyymeinä. Metsälajiston monimuotoisuuden yhtey-
dessä puhutaan usein lahopuusta, mutta esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) yhteydessä käy-
tetään termiä kuollut puu. On kuitenkin hyvä tunnistaa, että osa puusta voi olla lahonnutta puun ollessa vielä 
elossa. Viestinnässä voidaan käyttää pääsääntöisesti kumpaa tahansa termiä. 

 
Lahoaste 
Lahoasteella kuvataan sitä, kuinka pitkälle puun on lahonnut. Esimerkiksi valtakunnan metsien inven-
toinnissa (VMI) lahoaste arvioidaan rungon keskimääräiseen kovuuteen perustuen. VMI:ssä käytetään maa-
puulle viittä luokkaa (lahoastetta) ja pystypuulle neljää. Arvioinnissa apuna käytetään puukkoa, jota painellaan 
kohtalaisella voimalla puun runkoa vasten eri kohdista. Muut ominaisuudet, kuten kaarnan ja sammalten 
osuus, ovat suuntaa antavia aputuntomerkkejä. 
 
Lumppi 
Järeä tyvilahoinen runkopuu. Lumppi syntyy, kun hakkuukone kaataa puun ja havaitsee tyvestään lahon run-
gon, joka on syntynyt juurikäävän seurauksena. Runko katkaistaan uudestaan kohdasta, johon tyvilaho tai muu 
vikaisuus ei enää yllä. Lyhyttä tyvilahoista rungonpätkää nimitetään lumpiksi. 

 
Maalahopuu  
Maassa oleva kuollut puu tai rungon osa. Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) maapuun läpimitta 1,3 m 
kohdalla tyvestä päin mitattuna on oltava vähintään 10 cm ja pituus vähintään 1,3 m. 

 
Metsähake 
Polttohaketta tai -mursketta, jonka valmistukseen voidaan käyttää kaikkea metsästä saatavaa puuta, kuten 
runkopuuta, latvuksia, oksia, neulasia, lehtiä, kantoja ja juurakoita. Metsähake on haketuspaikasta riippumatta 
aina suoraan metsästä tulevaa puuta, eikä minkään teollisuusprosessin sivutuotetta (esim. sahauspinnoista 
tehty hake ei ole metsähaketta vaan teollisuuden puutähdehaketta). 

 
Pieniläpimittainen lahopuu 
Kuollut puu (oksat, latvukset, yms.), joiden läpimitta on alle 10 cm. 

 
Pitkälle lahonnut puu 
Pehmeäksi lahonnut puu, jonka lahoaminen on edennyt niin pitkälle, että puuaines on selkeästi pehmentynyt. 
Pitkälle lahonneisiin puihin voidaan lukea valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) käytetyt lahon asteet 4 ja 
5. Tällaiset puut ovat usein kuorettomia ja sammalten peittämiä runkoja, joihin puukko uppoaa helposti kah-
vaa myöten.  
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Pystylahopuu 
Pystyyn kuollut puu tai katkennut puun osa, eli pökkelö. Rajana pysty- ja maapuun välillä pidetään VMI-mit-
tauksissa 45 asteen kulmaa. 

 
Tuhopuu/vaurioitunut puu 
Metsätuhojen torjunnan kannalta on tärkeää tunnistaa myrskytuhojen vaurioittamat havupuut, sillä suurina 
määrinä esiintyessään ne voivat toimia elinympäristönä tuhohyönteisille. Vaurioitunut, heikkokuntoinen puu ei 
pysty suojautumaan taudinaiheuttajia vastaan yhtä hyvin kuin terve puu.  

 
Tuore lahopuu 
Juuri kuollut puu, jonka kaarna ei ole vielä irronnut eivätkä neulaset karisseet. Nilakerros on vielä tallella, jol-
loin puu toimii sopivana resurssina nilaa hyödyntäville kaarnakuoriaisille, kuten kuusen rungoilla esiintyvälle 
kirjanpainajalle. 

 
VMI 
Valtakunnan metsien inventointi on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, jonka toiminnasta ja tulok-
sista vastaa Luonnonvarakeskus. 
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LIITE 2. Lahopuuhun liittyvät PEFC™- ja FSC®-sertifiointijärjestelmien vaatimukset 

 
PEFC™-standardi  
 

Säästöpuut ja kuollut puusto 

• Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kasvatus- ja uudistushakkuukohteille jätetään pysyvästi 

sekä säästöpuita että järeää runkolahopuustoa 

• Hakkuissa pysyvästi jätettyjen säästö- ja lahopuiden lukumäärä on yhteensä keskimäärin vähintään 10 

kappaletta hehtaarilla 

• Säästöpuiden tulee olla rinnankorkeudelta yli 10 cm paksuja ja ne voidaan keskittää 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 

• Kolopuita  

 

Edellä lueteltujen ja järeän runkolahopuuston puuttuessa jätetään säästöpuiksi biologisen monimuo-

toisuuden kannalta hyödyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm paksuja puita, joilla on 

hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi 

• Runkolahopuustolla tarkoitetaan rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm paksuja keloja 

ja muita kuolleita pystypuita, pökkelöitä ja maapuita 

• Lahopuulla ei tarkoiteta taloudellista käyttötarkoitusta varten pystyyn kuivatettuja ke-

loja eikä kuollutta havupuustoa silloin, kun sen korjaamatta jättäminen olisi vastoin 

lakia metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) 

 

Runsaslahopuustoiset luontokohteet 

• PEFC-standardissa mainitaan lahopuun kannalta tärkeitä elinympäristöjä, jotka jätetään käsittelyiden 

ulkopuolelle 

• Ojittamattomat korvet, joissa kuollutta puustoa on vähintään 20 m3/ha 

• Alle 0,5 hehtaarin kohteella kuollutta puusto tulee olla vähintään 10 m3/ha 

• Puustoltaan vanhat metsät, joissa lahopuita, keloja ja maapuuta on Etelä-Suomessa vähintään 

15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään 20 % puuston tilavuudesta 
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Energiapuun korjuu 

• Energiapuun korjuussa uudistushakkuualoille jätetään korjaamatta:  

• Latvusmassaa (latvat, oksat, neulaset ja lehdet) noin 30 % 

• Yli 15 cm paksuja hakkuussa syntyneitä kantoja vähintään 25 kpl/ha  

• Savi- ja silttimailla vähintään 50 kpl/ha  

• Lisäksi aiemmissa hakkuissa jääneet kannot sekä alle 15 cm paksut kannot 

• Juurikäävän saastuttamilta alueilta voidaan korjata kaikki havupuun kannot 

 
FSC®-standardi 
 

Säästöpuut ja kuollut puusto 

• Metsänomistajan tulee jättää uudistushakkuukuviolle pysyvästi vähintään 10 elävää säästöpuuta hehtaa-

ria kohden 

• Säästöpuut voidaan keskittää leimikkotasolla ja niiden rinnankorkeusläpimitan tulee olla Etelä-

Suomessa vähintään 20 cm ja Pohjois-Suomessa vähintään 15 cm 

• Seuraavat monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elävät puut säästetään aina 

• Yksittäiset, valtapuustosta selvästi järeämmät puut, joiden rinnankorkeusläpimitta on vähintään 60 

cm (mänty, kuusi, koivu, tammi) tai 40 cm (muut puut)  

• Rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm:n paksuiset jalopuut, pajut, raidat, tuomet, pihlajat ja 

tervalepät sekä  

• Suuret, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 40 cm:n haavat niiden esiintyessä havupuuvaltaisessa 

metsässä  

• Kolopuut  

• Petolintujen tiedossa olevat pesäpuut  

• Palokoroiset männyt. Pohjois-Suomessa alueilla, joilla on palovioitusta laajasti, tulee palokoroisia 

puita säästää vähintään 10 kpl/ha asti 

• Kuolleita puita (rinnankorkeusläpimitta yli 10 cm) säästetään metsätaloustoimenpiteissä aina vähintään 

20 kpl/ha, silloin kun niitä löytyy alueelta 

• Huomioitava laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) 

• Lehtilahopuu säästetään aina 

• Kuolleita pystypuita voi kaataa, mikäli ne vaarantavat metsätyöntekijöiden tai metsässä liikkujien tur-

vallisuutta 

• Metsätaloustoimet suunnitellaan siten, että toimenpiteissä vaurioituvan runkolahopuuston määrä jää 

mahdollisimman vähäiseksi 

 

Runsaslahopuustoiset luontokohteet 

• FSC-standardissa mainitaan seuraavat lahopuun kannalta tärkeät kohteet, jotka jätetään käsittelyiden ul-

kopuolelle: 
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• Erikseen määritellyt runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja turvekankaat 

• Vanha- ja lahopuustoiset metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 

• Kuusivaltaiset varttuneet ja sitä vanhemmat tuoreet lehdot, joissa lahopuuta on yli 15 m3/ha 

• Sekapuustoiset varttuneet ja sitä vanhemmat lehdot, joissa lahopuuta on yli 10 m3/ha 

• Puustorakenteeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset varttuneet tai sitä vanhemmat lehti-

puustoiset lehdot, joissa on lehtilahopuuta on yli 5 m3/ha 

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kosteat lehdot sekä lehdot, joissa on van-

hoja, kookkaita tai lahovikaisia jalopuita 

• Eri-ikäisrakenteiset tai näkyvästi lahopuustoa sisältävät vesistöjen ja pienvesien reunametsät 

 

Energiapuun korjuu 

• Energiapuun korjuussa jätetään vähintään 30 % hakkuutähteistä tasaisesti korjuualalle jakautuneena  

• Vähintään 25 kpl/ha halkaisijaltaan yli 15 cm paksuja kantoja jätetään korjaamatta tasaisesti korjuu-

alalle jakautuneena 

• Savi- ja silttimailla jätetään vähintään 50 kantoa/ha  

• Mahdollisuuksien mukaan jätetään eri puulajien kantoja 

• Halkaisijaltaan alle 15 cm kannot ja vanhat, lahot kannot jätetään korjaamatta 

• Kantoja ei korjata pohjavesialueilta 

• Kaikki yli 10 cm paksut pysty- ja maalahopuut jätetään korjaamatta ja rikkomatta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maistraatinportti 4 

00240 Helsinki 

tapio@tapio.fi 

 

www.tapio.fi 


	Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus etukansi
	Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus teksti
	contactpoint takakansi

