
Metson elinympäristövaatimukset ovat 
suhteellisen väljät. Sen vuoksi metsometsissä 

voidaan tehdä melko normaaleja 
metsätaloustoimia. Hienosäätö parantaisi 
kuitenkin monessa tapauksessa metson 

viihtyvyyttä. Metson ominta ympäristöä ovat 
laajat ja yhtenäiset vähintään

30 vuoden ikäiset metsät. 

Tämä vihkonen antaa käytännön ohjeita 
hakkuiden suunnitteluun ja toteutukseen 

metson elinalueilla. Metson huomioon 
ottaminen metsätaloudessa on vapaaehtoista.  

Käytännön ohjeita metsätalouden

suunnittelijoille ja töiden toteuttajille
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Soidinpaikkojen uudistushakkuut 
- vältä isoja aukkoja

Pieniä alle hehtaarin uudistushakkuita voidaan 
tehdä aika ajoin siten, että ne ovat kapeampia 
kuin kaksi rungonmittaa.

Soidinpaikalle soveltuvat erittäin hyvin myös 
jatkuvan kasvatuksen periaatteet, jolloin alue 
säilyy koko ajan metsäisenä.

Nuorta tai varttuneempaa kasvatusmetsää tu-
lisi olla yli puolet soidinpaikan pinta-alasta.

Soidinkeskus jätetään mieluiten hakkuiden 
ulkopuolelle tai poistetaan yksittäisiä puita. 
Kiertoajan pitkittäminen voi olla eduksi.

Soidinalueen avohakkuissa 
väljemmät suositukset

Soidinalueen laajuuden (300 ha) vuoksi niiden 
hakkuisiin kohdistuu lievemmät vaatimukset 
kuin soidinpaikalla. 

Uudistushakkuun pinta-alan tulisi jäädä alle
8 ha ja aukon läpimitan alle 300 m. 

Pienialaiset kosteat painanteet jätetään hak-
kuun ulkopuolelle tai käsitellään harventaen. 

Uudistusalojen ja taimikoitten osuuden tulisi 
jäädä alle puoleen soidinalueen pinta-alasta. 

Metsäiset kulkuväylät ovat suotavia laitaosista 
keskustaan varsinaiselle soidinpaikalle.

Metsäinen yleisnäkymä viittaa hyvään metsometsään.Pieniä aukkoja voidaan hakata myös soidinpaikoilla.

Soidinalueelle mahtuu kohtuullisen kokoisia 
kapeahkoja uudistusaloja.

Erirakenteinen ja pienaukkoinen metsä kelpaa 
hyvin metsolle. 
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Metson elinalue soidinaikaan

Soidinaikaan metsot elävät melko pienellä 
alueella, niin kutsutulla soidinalueella. Sil-
lä tarkoitetaan ympyrää kilometrin säteellä 
soidinpaikan keskustasta. Tämä noin 300 ha 
alue sisältää metson päiväreviirit ja itse soi-
dinpaikan. Varsinainen soidinpaikka sijaitsee 
soidinalueen keskivaiheilla. Sen koko vaihte-
lee muutamasta hehtaarista kymmeniin heh-
taareihin metsokukkojen määrästä riippuen. 
Metsätaloudessa sopiva soidinpaikan tarkas-
teluala on 20 ha. Valtakukon reviirillä sijaitse-
va soidinkeskus on usein enintään muutaman 
aarin kokoinen.  

Tässä tapauksessa voimakkaat avohakkuut soidinalu-
eella johtavat soitimen tuhoutumiseen, vaikka soidin-
keskus säästettäisiin (Lähde: Helle ym. 1999).

Tällä soidinalueella avohakkuut on toteutettu siten, 
että kaikilla kukoilla on riittävästi metsää päiväre-
viireillään.

Taimikonhoito ja muokkaus

Pesimisaikaan touko-kesäkuussa tulisi välttää 
muokkaustoimia uudistusaloilla. Jos koneella 
kuitenkin mennään aukolle, niin sitä ennen 
tulisi etsiä mahdolliset kanalintujen pesät. 
Paikallinen riistanhoitoyhdistys ja kanakoira-
järjestöt antavat tässä apua. Pesät suojataan 
asianmukaisesti lippusiimalla ja hajusteilla. 

Mänty on metsolle tärkein puulaji. Niitä olisi 
hyvä olla sekapuuna myös kuusivaltaisissa 
metsiköissä. Taimikonhoidossa tehdään vielä 
valintoja kasvatettavasta puustosta.  Raivat-
tavalle alueelle tulisi jättää myös pihlajia, 
katajia, haapoja ja leppiä riistan ja muun 
eläimistön ravinnoksi.

Harvennushakkuut ja 
ennakkoraivaus

Harvennushakkuut voidaan tehdä metso-
metsissä jokseenkin normaaliin tapaan. 
Elinympäristö useimmiten paranee valon 
lisääntyessä, sillä aluskasvillisuus rehevöi-
tyy ja marjasadot runsastuvat. 

Hakomismännyt ja isot haavat  säästetään 
yöpymis- ja ruokailupuiksi. 

Valtapuuston runkoluvun tulisi olla harven-
nuksen jälkeenkin vähintään 400 kpl/ha.

Kuusialikasvos määrää maanpinnan tasos-
sa näkyvyyden. Metsolle sopiva näkyvyys-
alue on 20-70 m.

Mikäli ennakkoraivaus on korjuuteknisistä 
syistä tarpeen, raivataan ainespuun runko-
jen tyvet metrin säteellä ja muu hakkuuta 
haittaava alikasvos. 

Erityisen tärkeää on säästää osa kuusiali-
kasvoksesta. Muutama pieni kuusitiheik-
kö hehtaarilla sekä yksittäiset näreet ovat 
tärkeitä suojapaikkoja metsolle ja muillekin 
eläimille.

Ensiharvennuksessa maasto menee metson kannalta 
liian avoimeksi, jos kaikki alikasvos on raivattu.

Erinomainen suojakuusikko on kehittynyt männikön 
alle, kun pienet kuuset on säästetty.

Pienikin säästönäreikkö antaa jo suojaa metsolle.Mänty sekapuuna kuusikoissa parantaa 
merkittävästi metson elinoloja.


