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ABSTRACT 
 

This thesis studied what kind of forestry work instructions different cities 
and the forest administration have. The study was commissioned by the 
forest office of the city of Lahti, which is part of the Urban environment 
division of the city of Lahti. The forest office of the city of Lahti is compiling 
new work instructions in the near future for quality management and to 
control the work of the contractors. The purpose of this study was to cre-
ate overall review of the forestry work instructions in other cities and to 
pick up those operating models that could work in Lahti. Metsähallitus was 
chosen to this study along the cities because of its exact and comprehen-
sive work instructions. The forest office of the city of Lahti may use this 
study as a basis when producing new work instructions for urban forestry 
work. 
 
The sources of the thesis were the work instructions of other cities and 
forestry literature. Material from the other cities was collected using e-
mail. The challenge in this study was mostly lack of material. Most of the 
cities do not have the kind of work instructions that was requested by sub-
scriber. 
 
As the result of the study it can be said that most of the participants of this 
study do not have those kind of work instructions that the subscriber ex-
pected. In this respect this study is quite necessary. Many of the cities are 
thinking about contracting out their services including forestry operations. 
Without proper work instructions contracting out could be quite difficult 
and poor instructions could lead to unnecessary misunderstandings. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyö sai alkunsa loppukesällä 2017 ollessani työharjoitte-
lussa Lahden kaupungin metsätoimella. Metsätoimella oli tarve uudenlai-
sille, urakoitsijoille jaettaville työohjeille, joissa olisi mahdollisimman tar-
kasti määritelty kunkin suoritettavan työlajin laatukriteerit ja -vaatimuk-
set. Syyskuussa pidimme aloituskokouksen opinnäytteeseen liittyen. Koska 
valmiiden, käyttökelpoisten työohjeiden valmistelu olisi ollut liian laaja 
projekti opinnäytteenä toteutettavaksi, päädyimme siihen, että tämän 
opinnäytteen tarkoitus on tehdä taustaselvitys olemassa olevista vastaa-
vanlaisista työohjeista. Tällä hetkellä Lahdessa ei ole käytössä yleispäteviä 
kirjallisia työohjeita, vaan jokainen työmaa on ohjeistettu erikseen. Metsä-
toimessa on kuitenkin toiveena saada käyttöön yleiset työohjeet, joita voi-
taisiin hyödyntää ainakin selkeimmillä työmailla. 
 
Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia työohjeistuksia eri kau-
pungeilla on olemassa, vertailla niitä keskenään sekä poimia mahdollisia 
Lahden ympäristöön soveltuvia toimintamalleja. Haasteeksi työssä osoit-
tautui lähdemateriaalin vähyys. Useimmilla mukaan valikoituneilla tahoilla 
ei ole olemassa yleispätevää ohjeistusta, vaan taajama-alueilla harjoitettu 
metsänhoito perustuu suurelta osin työntekijöiden osaamiseen ja koke-
mukseen sekä työmaiden tapauskohtaiseen ohjeistamiseen. 

 
Opinnäytetyöhön valittiin vertailuaineistoksi mukaan seitsemän kunnan 
työohjeita ja muita aiheeseen liittyviä dokumentteja. Nämä tahot olivat 
Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Jyväskylä sekä Kuopio. Lisäksi mukaan 
valittiin Metsähallitus. Metsähallitus valikoitui vertailuun tunnetusti tark-
kojen ja asiallisten työohjeidensa vuoksi, kaupungit puolestaan Lahtea vas-
taavan sijainnin sekä koon perusteella. Yhteydenotot mukaan valituille ta-
hoille tein sähköpostitse. Läheskään kaikilta tahoilta en saanut kaipaa-
maani vertailumateriaalia, mutta sähköpostihaastattelujen perusteella 
sain kuitenkin jonkinlaista informaatiota useimpien vertailukaupunkien 
toimintamalleista. Ainoastaan Jyväskylä jäi kokonaan pois alun perin suun-
nitellusta otannasta, koska en saanut sieltä varsinaista hyödyntämiskel-
poista aineistoa. 
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2 LAHDEN METSÄT JA TYÖN TILAAJAORGANISAATIO 

2.1 Lahden kaupungin omistamat metsät 

Lahden kaupunki omistaa metsää noin 7 000 hehtaaria. (Lahden kaupunki 
n.d.) Kaupungin omistaman metsän määrä kasvoi merkittävästi Nastolan 
kanssa tehdyn kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2016. Lahden lisäksi kau-
punki omistaa metsää myös Hollolassa, Iitissä ja Sysmässä. Maisemallisesti 
metsät ovat tärkeä osa Lahtea. Lahden metsät ovat keskimääräistä rehe-
vämpää ja monilajisempaa viljavan maaperän sekä otollisen pienilmaston 
ansiosta. Tärkeimpiä maisemallisia elementtejä Lahdessa ovat harjut ja 
niillä kasvavat metsät. Muita merkittäviä maisemaelementtejä ovat Por-
voonjoen ympäristön alavat alueet sekä Vesijärven rantamaisemat. (Miet-
tinen 2014, 4.) 
 
Lahdessa metsien hoitoa ohjaavat kaavoitus, luonnonsuojelulaki, maan-
käyttö- ja rakennuslaki, metsälaki sekä laki kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta. Metsien hoidon keskeisimpiä tavoitteita ovat virkistyskäytön 
turvaaminen, puuston elinvoimaisuuden, kestävyyden ja uusiutumisen 
varmistaminen, turvallisuuden takaaminen, metsien suojavaikutuksen yl-
läpito sekä monimuotoisuuden edistäminen. Metsät ovat myös tärkeä hii-
linielu ja kaupungin ilman puhdistaja. (Miettinen 2014, 5.) 
 
Lahdessa taajamametsille ei ole asetettu varsinaista tuotto-odotusta. Ta-
loudellista tuottoa tärkeämpiä ovat virkistys- ja luontoarvot. Lahden met-
sät on jaettu viheralueluokkiin, jotka osaltaan antavat suuntaviivoja met-
sien käytölle. Metsätöiden pohjana ovat alueelliset metsäsuunnitelmat, 
joiden avulla kunkin alueen hoitotarve määritellään. Metsäsuunnitelmiin 
kirjataan paitsi puustotiedot, myös muinaisjäännökset, luonnonmuisto-
merkit, pohjavesialueet, tärkeimmät polut sekä maisemalliset erityisarvot. 
(Miettinen 2014, 8, 20.) 
 
Kaupunkimetsistä valtaosa on rehevää, joko tuoretta tai lehtomaista kan-
gasta. Hyvien kasvupaikkojen ansiosta metsän kasvu ylittää vuosittaiset 
hakkuumäärät, joten kaupungissa harjoitettu metsätalous on kestävällä 
pohjalla. Puuston keski-ikä on korkea, yli 60 vuotta. Iäkkäät metsät ovat 
usein kuusikoita, jotka ovat erityisen alttiita hyönteis-, myrsky-, sekä sieni-
tuhoille. Lahden metsissä laajoja tuhoja 2000-luvulla ovat aiheuttaneet kir-
janpainajakuoriainen, juurikääpä sekä myrskyt. Iäkkäitä, huonokuntoisia 
metsiköitä pyritään uudistamaan vaiheittain. Iäkäs puusto on Lahdessa 
pienimuotoinen ongelma, ja puustoa tulisikin pyrkiä uudistamaan aiempaa 
voimakkaammin.  (Miettinen 2014, 6–7.)  
 
Perinteisemmän metsätalouden harjoittamisen lisäksi kaupungin metsissä 
pyritään aktiivisesti turvaamaan ja lisäämään metsäluonnon ja maisemien 
monimuotoisuutta. Maiseman- ja luonnonhoito on osa kaikkia metsässä 
tehtäviä töitä. Maisemaa hoidetaan muun muassa avaamalla hakkuiden 
yhteydessä näkymälinjoja. Luontoarvoja puolestaan vaalitaan esimerkiksi 
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suosimalla metsänhoitotöiden yhteydessä taloudellisesti vähäarvoisempia 
puita. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet 
ovat niin sanottuja LUMO- eli luonnon monimuotoisuuskohteita. LUMO-
kohteita On Lahdessa yli 200 kpl, ja ne ovat tyypillisesti esimerkiksi metsä-
lain tärkeitä elinympäristöjä tai muita arvokkaita kohteita. LUMO-kohteet 
ovat pääosin metsän käsittelyn ulkopuolella. (Miettinen 2014, 18.) 
 

2.2 Tilaajaorganisaatio 

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Lahden kaupungin metsätoimi. Met-
sätoimi kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueeseen, ja sen alla toimi-
vaan kunnallistekniikan osaston vihertoimeen. Metsätoimessa työskente-
lee vakituisesti kolme henkilöä. Metsätoimella ei ole omia suorittavan työn 
tekijöitä, vaan kaikki metsänhoitotyöt hankitaan yksityisiltä urakoitsijoilta. 
Myös osa metsäsuunnitteluun liittyvistä tehtävistä tilataan ulkopuolisilta 
tahoilta. Työn tilaamista määrittävät hankintalaki sekä Lahden kaupungin 
oma hankintaohjelma. Työt teetetään tavallisesti suhteellisen laajoina 
urakkakokonaisuuksina. (Miettinen 2014, 20.) 
 
Mahdollisimman suuri osa kaupungin metsänhoitotöistä pyritään teke-
mään koneellisesti. Koneellinen työ parantaa kustannustehokkuutta ja ly-
hentää työn suorittamiseen käytettävää aikaa. Koneellisen työn osuutta 
metsänhoitotöistä pyritään edelleen lisäämään, mutta kaikille kohteille va-
litaan kuitenkin soveltuvin menetelmä kohteen erityispiirteiden ja vaati-
musten mukaan. (Miettinen 2014, 20.) 
 
Metsätoimen vuosittain suorittamien hakkuiden määrä vaihtelee huomat-
tavasti. Hakkuumääriin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa tonttihak-
kuiden määrät, käytettävissä oleva työvoima, vaihtelevat sääolot sekä 
puun hintojen vaihtelu. Lähitulevaisuudessa tavoitteena on parantaa kau-
pungin metsänhoidon kannattavuutta sekä saattaa metsäsuunnitelmat 
ajan tasalle. (Miettinen 2014, 20.) 
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3 VERTAILUTAHOJEN TYÖOHJEET 

3.1 Erityyppisiä ohjeita 

Vertailuaineistosta erottui kolmen tyyppisiä erilaisia työohjeita. Helsingin 
ja Espoon kaupunkien luonnonhoidon työohjeet ovat todella laajoja, kym-
menien sivujen mittaisia opuksia. Nämä ohjeet ovat kuitenkin melko pin-
tapuolisia näennäisestä laajuudestaan huolimatta. Eri työlajeista on pitkät 
kuvaukset, joista selviää, minkä vuoksi tiettyä työlajia suoritetaan ja mitkä 
ovat eri työlajien tavoitteet. Näissä ohjeissa ei kuitenkaan ole varsinaista 
ohjeistusta työn tekniseen suorittamiseen, ja yksistään näiden ohjeiden 
avulla työntekijä ei kykene suorittamaan työtään. Tämäntyyppisten ohjei-
den lisäksi tarvitaan kuviokohtaisia tai työmaakohtaisia lisäohjeistuksia, 
jotta työ saadaan menestyksekkäästi suoritettua. Helsingin kaupungilla on 
olemassa lisäksi tuottajaorganisaation tekninen työohje, jota ei kuitenkaan 
ole julkaistu yleiseen jakoon. (Virtanen 2017) Sekä Helsingin että Espoon 
kaupungin metsiin ei ole kohdistettu tuotto-odotuksia, vaan niitä hoide-
taan puhtaasti virkistys- ja luontoarvojen ehdoilla. (Helsingin kaupunki ra-
kennusvirasto 2013, 28.) 
 
Vantaalla ei ole lainkaan Helsingissä ja Espoossa käytössä olevan tyyppistä 
laajempaa työohjetta. Vantaan metsänhoidon periaatteet -dokumentissa 
on selostettu osin samoja asioita kuin Helsingin ja Espoon työohjeissa, 
mutta vielä suurpiirteisemmin. Vantaan kaupunginmetsänhoitaja Sanna 
Ervastin mukaan metsien hoito perustuu omiin osaaviin metsureihin sekä 
ammattitaitoisiin urakoitsijoihin. Kaupungin oma tuottajaosapuoli mah-
dollistaa sen, ettei liian yksityiskohtaisia ohjeita tarvita, sillä kommuni-
kointi työn suorittajan ja tilaajan välillä on joustavampaa. Metsänhoito-
kohteet ovat niin tapauskohtaisia, että niitä varten on turha tehdä yleis-
mallin ohjetta, joka saattaisi tietyissä tapauksissa jopa haitata työn suorit-
tamista. Vantaan metsien hoitoa suoritetaan virkistys- ja luontoarvojen eh-
doilla, talousmetsiä ei ole lainkaan. Työmaat aloitetaan maastokatselmuk-
silla, ja lisäksi käytössä on metsäsuunnitelmaan kirjattuja kuviokohtaisia 
ohjeita sekä työmaakohtaisia ohjeistuksia. Tietyillä kohteilla poistettavia 
puita saatetaan myös erikseen leimata. Metsätyöntekijöiden oma harkinta 
on suuressa roolissa töitä suoritettaessa, sillä työmaat ovat pienipiirteisiä, 
eikä talousmetsiä varten laadittuja taulukoita tai toimintamalleja voida 
juurikaan soveltaa. (Ervasti 2017) 
 
Tampereen ja Kuopion toimintamallit muistuttavat Vantaalla käytössä ole-
vaa mallia. Sekä Kuopiossa että Tampereella pohjan metsätöille muodos-
taa kuitenkin Tapion laatimat Metsänhoidon suositukset. Tapion metsän-
hoidon suositukset ovat metsien kestävään ja taloudellisesti tuottavaan 
käyttöön tarkoitettu opas, eräänlainen kompromissi metsien monikäytön 
ja taloudellisen hyödyntämisen välille. (Tapio n.d.) Erikoisemmilla koh-
teilla, joilla on tarvetta poiketa Hyvän metsänhoidon suositusten malleista, 
on usein lisänä työmaakohtaisia ohjeita. (Pesonen 2017; Jauhiainen 2017) 
Lisäksi Tampereen kaupungin metsien hoidon toimintamalli 2009–2020 
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niminen dokumentti ohjaa toimintaa. Metsien hoidon toimintamalli on 
kuitenkin enemmän selostus Tampereen kaupungin metsien tunnuslu-
vuista ja metsissä tehdyistä töistä kuin työohje. Metsien hoidon toiminta-
mallissa selostetaan kuitenkin viheralueiden hoitoluokitusten vaikutus 
metsänhoitotoimenpiteisiin. (Tuominen 2009, 33–40.) 
 
Metsähallituksen Metsätalous Oy:n ohjeistukset poikkeavat muista ta-
hoista selvästi. Metsätalous Oy:llä urakointia ohjaavia dokumentteja ovat 
eri työlajien palvelukuvaukset, laaja metsänhoito-ohje, jossa on selitetty 
eri toimenpiteiden periaatteet ja teoriapohja sekä ympäristöohje. Metsän-
hoito-ohje sekä ympäristöohje ovat teoreettisen tason dokumentteja, 
joissa keskitytään metsänhoidon ja ympäristönsuojelun periaatteisiin ja 
teoriapohjaan. Työlajikohtaiset palvelukuvaukset puolestaan ovat varsi-
naiset ohjeet, jotka määrittävät sen, kuinka urakoitsijan tulee työnsä hoi-
taa. Palvelukuvauksissa on määritetty tarkasti kunkin työlajin laatukriteerit 
(esimerkiksi tavoiterunkoluvut), tavoiteltava vähimmäistaso, sanktiot mi-
käli tavoitteisiin ei jostain syystä ole päästy sekä tilaajan ja tuottajan teh-
tävät ja vastuut. Metsätalous Oy:n tarkat ohjeet johtuvat lähinnä suoritet-
tujen toimenpiteiden suuresta volyymista ja siitä, että lähes kaikki metsän-
hoitotoimenpiteet hankitaan ostopalveluina.  
 
Metsähallituksen Metsätalous Oy:stä poiketen Metsähallituksen luonto-
palveluiden ohjeet puolestaan ovat hyvin vaihtelevia, ja muistuttavat tässä 
mielessä eri kaupunkien taajamametsien hoidossa käytettyjä ohjeita. 
Luontopalveluilla ei ole käytössään minkäänlaisia isoja ohjedokumentteja 
tai tiukkoja ohjeita työmaiden laajan kirjon vuoksi. Suoritettavia työlajeja 
ovat muun muassa ennallistaminen, perinnebiotooppien hoito sekä luon-
nonhoito. Näistä työlajeista kaikki sisältävät laajan kirjon erilaisia töitä, ja 
työkohteet poikkeavat toisistaan suuresti. Jokainen työmaa ohjeistetaan 
erikseen joko kuvio- tai työmaakohtaisten ohjeiden avulla. Myös vaihtelut 
työmaiden sisällä voivat olla suuria. Toiselta kuviolta saatetaan poistaa 
kaikki suuret puut, kun taas viereiseltä kuviolta poistetaan raivaussa-
hatyönä pienpuusto lähes kokonaan. (Perkiö 2017) 
 

3.2 Syyt erityyppisten ohjeiden käyttöön 

Vertailutahojen ohjeet ovat keskenään varsin erilaisia. Syyt erilaisten oh-
jeiden käyttöön johtuvat pääosin erilaisista organisaatioista, metsien ra-
kenteesta ja käyttötarkoituksesta sekä tavoitteista metsänhoidon suhteen. 
Taajamametsissä metsien sijainti ja rakenne aiheuttavat yleensä sen, ettei 
talousmetsissä hyviksi havaittuja menetelmiä voida soveltaa suoraan käy-
täntöön kuin poikkeustapauksissa. Metsänhoito taajamissa on paljon pie-
nipiirteisempää ja yksityiskohtaisempaa kuin talousmetsissä. 
 
Yleismalliset, laajat kirjalliset työohjeet hyödyttävät etupäässä toimijoita, 
joiden metsänhoitotoimenpiteiden volyymi on erittäin suuri. Metsähalli-
tuksen Metsätalous Oy on tästä hyvä esimerkki. Kun metsänhoitotöitä 
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tehdään todella paljon ja työn suorittajina on lukuisia eri urakoitsijoita, tar-
vitaan selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet. Yksityiskohtainen ohjeistus estää 
osaltaan väärinymmärryksiä ja varmistaa sen, että työ tulee tehdyksi toi-
votulla tavalla. Talousmetsissä työmaat ovat eroistaan huolimatta myös 
hyvin samankaltaisia, joten yleispätevä kirjallinen ohje on yleensä käyttö-
kelpoinen lähes kaikilla työmailla, joskin lisänä on yleensä kuvio- tai työ-
maakohtaiset lisäohjeistukset. 
 
Taajamaympäristössä metsänhoitotoimenpiteet ovat huomattavasti mo-
nimuotoisempia ja tavoitteiltaan talousmetsistä poikkeavia. Taajama-alu-
eilla metsät ovat yleensä hajallaan ympäri asuinalueita pieniksi metsiköiksi 
jakautuneina. Metsien hoidossa tavoitteena on myös usein virkistys -ja 
luontoarvojen säilyttäminen maksimaalisen puuntuoton sijaan. Kaupun-
kien toimintaympäristössä laaja-alaisten suunnitelmien ja toimenpiteiden 
suorittaminen on usein mahdotonta. Tällaisilla alueilla liian tarkkojen yleis-
pätevien työohjeiden käyttäminen on paitsi turhaa ja haitallista, myös 
mahdotonta monissa tapauksissa. Pienipiirteisissä ja vaihtelevissa töissä 
on pakko turvautua kuvio- tai työmaakohtaiseen ohjeistukseen, sillä yleis-
pätevä ohje ei yleensä ole tarpeeksi yksityiskohtainen eikä ota huomioon 
tietyn alueen erityispiirteitä. Useissa tapauksissa metsänhoidon sijaan suo-
sitaan termiä luonnonhoito, joka jo itsessään antaa ymmärtää taajama-
metsien hoidon olevan hyvin paljon talousmetsien hoidosta eroavaa. 
 
Kaupungeilla on perinteisesti ollut palkattuna omat metsurit. Omien met-
sureiden käyttö metsätöissä helpottaa metsänhoitotöiden suorittamista 
huomattavasti. Työmaat toimivat joustavammin, ja ammattitaitoiset, kau-
punkiolosuhteissa työskentelemään tottuneet työntekijät osaavat asiansa 
ja omaavat usein tietynlaista pelisilmää töiden suorittamisen suhteen. 
Kommunikointi on monissa tapauksissa helpompaa, kun työn suorittavat 
oman organisaation työntekijät. Kaupungin oma tuottaja-osapuoli myös 
mahdollistaa sen, ettei jäykkiä ja yksityiskohtaisia työohjeita välttämättä 
tarvita. Useimpien tässäkin työssä käsiteltyjen kaupunkien, joilla ei ole käy-
tössään varsinaisia kirjallisia työohjeita, metsänhoito perustuu nimen-
omaan oman palvelutuotannon hyödyntämiseen. 
 
Lahden kaupungilla ei ole nykyään ainuttakaan omaa metsuria, joten ky-
seessä on puhtaasti tilaajaorganisaatio, jossa kaikki työsuoritteet tilataan 
ulkopuolisilta yrittäjiltä. Tämän vuoksi selkeille ja tarpeeksi tarkoille työoh-
jeille on todellinen tarve. 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 
 

4 TAIMIKONHOITO JA PIENPUUSTON HOITO 

4.1 Taimikonhoidon työlajit 

Taimikonhoidolla tarkoitetaan nuorelle, ei vielä aineispuun mittoja täyttä-
välle metsikölle tehtäviä hoitotoimenpiteitä. Nykyisin taimikossa suoritet-
tavat työt jaetaan yleensä taimikon kehitysasteen sekä työn ajankohdan 
mukaan taimikon varhaishoitoon ja varsinaiseen taimikonhoitoon. Aiem-
min vallalla on ollut jako taimikon perkaukseen sekä taimikon harvennuk-
seen. (Riikilä 2010, 11.) 
 
Taimikon varhaishoidolla varmistetaan uudistamistoimenpiteillä aikaan-
saadun taimikon hyvä kehitys. Taimikon varhaishoitoon kuuluvat heinän-
torjunta, varhaisperkaus sekä täydennysistutus. Taimikon asianmukainen 
varhaishoito turvaa taimikon hyvän alkukehityksen helpottamalla kasva-
tettavien taimien kilpailua muuta kasvillisuutta vastaan. Varhaishoidossa 
taimikosta poistetaan kasvatettavia taimia häiritsevän lehtipuuvesakon li-
säksi myös vadelmapensaita, heiniä sekä muuta kasvillisuutta. Heinäntor-
junta on kuitenkin yleensä tarpeellista vain ravinteikkaimmilla kasvupai-
koilla.  Varhaishoito on syytä tehdä ajoissa, sillä viivästynyt varhaishoito 
haittaa taimikon alkukehitystä merkittävästi sekä lisää työn ajanmenekkiä 
sekä kustannuksia. Taimikon varhaisperkaus suoritetaan yleensä, kun tai-
mikko on 5-10 vuotiasta ja heinäntorjuntaa tarpeen mukaan uudistamista 
seuraavina vuosina. (Riikilä 2010, 39.; Äijälä ym. 2014, 52.) 
 
Varsinainen taimikonhoito suoritetaan puulajista, kasvupaikasta sekä met-
sänkasvatuksen tavoitteista riippuen yleensä, kun taimikko on pituudel-
taan noin 3-8 metristä. Taimikonhoidossa taimikosta poistetaan lehtipuu-
vesakon lisäksi tarpeen mukaan myös kasvatettavan puulajin runkoja niin, 
että tavoiterunkoluku saavutetaan. Taimikonhoidon avulla säädetään puu-
lajisuhteita, sekä ohjataan kasvua parhaisiin puuyksilöihin pyrkien varmis-
tamaan metsän hyvä kehitys ensiharvennukseen asti. Taimikon oikea-ai-
kainen ja sopivaan tiheyteen tehty harvennus on avain onnistuneeseen en-
siharvennukseen. Taimikonhoidossa pyritään aina säilyttämään jonkinas-
teinen sekametsärakenne. (Riikilä 2010, 50.; Äijälä ym. 2014, 56.) Myö-
hässä tehtyä taimikonhoitoa kutsutaan nuoren metsän kunnostukseksi. 
(Riikilä 2010, 58.) 

 

4.2 Pienpuuston hoito 

 
Pienpuustolla tarkoitetaan monijaksoisen metsän alempien latvuskerrok-
sien puustoa, joka ei kyseisellä hetkellä kuulu vallitsevaan latvuskerrok-
seen. Pienpuuston hoidolla puolestaan tarkoitetaan tämän puuston hoito-
töitä. Myös taimikonhoito voidaan laskea pienpuuston hoidoksi, mutta 
yleensä pienpuuston hoidolla tarkoitetaan eri-ikäisrakenteisessa metsässä 
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suoritettavia raivaussahatöitä. Pienpuuston hoidon tavoitteina ovat usein 
maiseman elävöittäminen, näkymän avaaminen, virkistysarvojen paranta-
minen tai vesakon torjunta. Pienpuuston hoidolla on mahdollista vaikuttaa 
tulevaisuuden metsän puulajisuhteisiin ja rakenteeseen. Hoidettua pien-
puustoa voidaan tarpeen tullen hyödyntää metsää uudistettaessa.  (Es-
poon tekninen keskus 2007, 6.; Helsingin kaupunki rakennusvirasto, 30.) 

4.3 Taimikonhoidon ja pienpuuston hoidon työohjeet 

 
 
Vertailussa mukana olevilta tahoilta Metsähallitukselta, Espoosta ja Helsin-
gistä löytyy omat laajemmat ohjeistukset taimikonhoitoon. Vantaalla ei ole 
käytössä varsinaisia kirjallisia työohjeita, vaan työt aloitetaan maastokat-
selmuksella ja apuna on mahdollisesti metsäsuunnitelman kuviokohtaisia 
ohjeita. Tampereella ja Kuopiossa sovelletaan Hyvän metsänhoidon suosi-
tuksien ohjeita taimikonhoitotöissä. Lisäksi erikoisemmilla kohteilla kaikilla 
tahoilla on tarpeen mukaan käytössä kuviokohtaisia ohjeistuksia. Taulu-
kossa 1 (s.11) on esitetty kaikki se vertailutahoilta saatu taimikonhoitoon 
liittyvä materiaali, jonka voi taulukkomuodossa esittää. Taulukossa 2 (s.12) 
puolestaan on pienpuuston hoitoon liittyvä materiaali. 

 
Espoon ja Helsingin kaupungeilla on hyvin samankaltaiset, kaikki tavalliset 
taajamametsissä suoritettavat työlajit käsittävät työohjeet. Nämä ohjeet 
ovat kuitenkin varsin yleisluontoisia. Molemmat ohjeet ovat enemmänkin 
selostuksia siitä, mitä tehdään ja miksi, kuin varsinaisia työohjeita, joissa 
työn tavoitteet ja laaturajat olisi määritelty mahdollisimman tarkasti.  

 
Espoon ohjeistuksessa taimikonhoito on sijoitettu samaan kappaleeseen 
pienpuuston hoidon kanssa. Taimikonhoidon pohjana toimivat Hyvän met-
sänhoidon suosituksissa asetetut puulajikohtaiset runkoluvut, jotka on esi-
tetty taimikonhoitoa käsittelevän kappaleen reunassa taulukkomuodossa. 
Espoossa taimikonhoitoa suoritetaan kasvupaikan rehevyydestä riippuen 
1-3 kertaa. Mitä rehevämmästä kasvupaikasta on kyse, sitä useammin tai-
mikonhoito on suoritettava. Taimikonhoitoa käsittelevä kappale on koko-
naisuudessaan varsin suurpiirteinen eikä tarjoa varsinaista ohjeistusta 
työn suorittamiseen. (Espoon tekninen keskus 2007, 7.) 
 
Monikerroksisen metsän pienpuuston hoidossa käytetään Espoossa ryh-
mittäistä raivausta. Ryhmittäinen raivaus tarkoittaa sitä, että liian tiheää 
pienpuustoa poistetaan vaihtelevasti niin, että parhaimmat puuryhmät ja 
pensaat jätetään. Tasaista raivausta käytetään vain silloin, jos pienpuusto 
halutaan poistaa kokonaan. (Espoon tekninen keskus 2007, 7.) 
 
Helsingin luonnonhoidon työohje on hieman Espoon vastaavaa tarkempi.  
Taimikonhoitoa käsittelevässä kappaleessa käydään läpi miksi taimikon-
hoitoa tehdään, sekä työn suorittamiseen vaikuttavat seikat. Kasvatetta-
vien puiden valintaan vaikuttaa Helsingissä kasvupaikkaluokka, 
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maisemalliset syyt sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottami-
nen. Jaloja lehtipuita ja erilaisia pensaita suositaan, ja tarvittaessa hienoja 
yksittäisiä puita tuodaan esille taimikonhoidon avulla. Taajamametsissä 
myös taloudellisesti vähäarvoisemmat puulajit ovat kasvatuskelpoisia. Ta-
voitetiheydet taimikonhoidossa ovat yleensä vastaavat kuin talousmet-
sissä. Helsingin metsissä taimikonhoito suoritetaan samalla kuviolla tar-
peen mukaan 1-3 kertaa. Pienpuuston hoitoa tehdään lähinnä maisemalli-
sista syistä sekä metsässä kulkua helpottamaan. (Helsingin kaupunki ra-
kennusvirasto 2013, 29–30.) 
 
Metsähallituksen taimikonhoito-ohjeet ovat erittäin tarkat ja yksityiskoh-
taiset. Metsänhoito-ohjeessa on määritelty teoreettisen tason perusteet 
sekä ajankohdat taimikonhoitotyölle. Lisäksi ohjeessa on esitetty taulu-
kossa taimikonharvennuksen Hyvän metsänhoidon suosituksiin perustu-
vat tavoiterunkoluvut, sekä valtapituudet joissa taimikonharvennus tulisi 
tehdä. (Metsähallitus 2014, 24.) 
 
Metsähallitukselta löytyy erikseen metsänhoito-ohjevihkonen, jossa ker-
rotaan perusteet eri työlajeille, sekä ympäristöohje, jossa keskitytään ym-
päristönsuojeluasioihin. Metsänhoito-ohje ja ympäristöopas eivät ole var-
sinaisia työn tekniseen suorittamiseen neuvovia ohjeita, vaan niistä selviää 
periaatteet ja taustat, joihin työn suorittaminen perustuu. Metsänhoito-
ohjeen lisäksi Metsähallitukselta löytyy palvelukuvausasiakirjat eri työla-
jeista. Palvelukuvauksen tarkoituksena on määritellä urakoitsijalle työn 
tarkat kriteerit ja laatuvaatimukset, sekä eri osapuolien vastuut urakkaan 
liittyen. Palvelukuvauksista löytyy myös sanktiot, mikäli tavoitteisiin ei jos-
tain syystä päästä. Lisäksi myös näissä asiakirjoissa on määritelty taimikon-
hoidon tavoitteita ja toimintamalleja.  Palvelun laatutasoon liittyviä teki-
jöitä ovat palvelujen ajallaan toteuttaminen, runkoluku, jäävän puuston 
valinta, kannonkorkeus, kaadettu puusto sekä ympäristön huomiointi. 
Näistä merkittäviä laatupoikkeamia voivat aiheuttaa ainoastaan runkolu-
vussa olevat virheet sekä palvelujen toteuttamatta jättäminen sovittuun 
aikaan. Merkittävä laatupoikkeama puolestaan voi aiheuttaa sanktioita 
jotka ovat erikseen määritelty. Taimikonhoidon palvelukuvauksessa on 
myös tiivistetty ja selkeä ohje, jossa kerrotaan, kuinka taimikonhoitotyö-
maalla toimitaan. Aineistoa saatiin myös metsähallituksen luontopalve-
luilta, mutta nämä työohjeet ovat kohdekohtaisia eivätkä siten varsinai-
sesti suoraan hyödynnettävissä tässä yhteydessä. Luontopalveluiden työ-
ohjeet ovat todella vaihtelevia, ja tavoitetiheydet saattavat vaihdella jopa 
tuhansilla rungoilla per hehtaari.  (Perkiö 2017; Laitinen 2017) 

 
Pienpuuston hoidolle Metsähallituksella ei ole erillistä ohjetta. Pienpuus-
ton hoitoa Metsähallituksessa suorittaa enimmäkseen luontopalvelut, 
mutta luontopalveluiden työmaiden vaihtelevasta luonteesta johtuen työ-
maat ohjeistetaan kuviokohtaisesti. Kuviokohtainen ohjeistus on usein 
erittäin tarkka. Myös ennen hakkuita suoritettava ennakkoraivaus voidaan 
käsittää pienpuuston hoidoksi, mutta tällöin poistetaan kaikki rungot jotka 
eivät täytä tiettyä läpimittaa. (Perkiö 2017; Laitinen 2017) 
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Kuopion kaupunki soveltaa Hyvän metsänhoidon suosituksissa mainittuja 
toimintamalleja sekä Metsäkeskuksen ohjeita taimikonhoitotöissään. Eril-
lisiä kirjallisia työohjeita ei Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiaisen mu-
kaan ole. (Jauhiainen 2017) 
 
Tampereen metsissä metsänhoitotöissä on käytössä Tapion hyvän metsän-
hoidon suositukset. Erityiskohteilla tarvittaessa työmaakohtaiset ohjeet 
sekä katselmus tilaajan kanssa ennen työn aloitusta. (Pesonen 2017) 
 
Vantaalla ei ole käytössä kirjallisia työohjeita. Vantaan kaupungilla on hy-
vin yleisluontoinen Metsänhoidon periaatteet-opas, joka ei kuitenkaan oh-
jeista työntekoon millään tavalla. Haastattelin Vantaan kaupunginmetsän-
hoitaja Sanna Ervastia sähköpostin välityksellä. Ervastin mukaan kaupunki-
alueella toimiessa työkohteet ovat niin tapauskohtaisia, ettei kirjallisia työ-
ohjeita ole järkevä tehdä. Työmaat aloitetaan maastokatselmuksella, jossa 
on mukana työnjohto sekä suorittava porras. Näin kaikki pääsevät yhteis-
ymmärrykseen työn tavoitteista. Työn tekijöiltä vaaditaan vankkaa osaa-
mista taajamametsien hoitoon liittyen. Ervasti myös korostaa, että metsu-
reiden tulee saada käyttää töissään omaa harkintaa ja maisemanhoitosil-
mää, joten liian tarkkoja ohjeita ei edes haluta tehdä. (Ervasti 2017) 
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Taulukko 1. Vertailutahojen taimikonhoidon periaatteet taulukkomuo-
dossa esitettyinä 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taimikon-
hoito 

Jätettävät puut Tavoiterunkoluku Hoitokertojen luku-
määrä 

Muuta huo-
mioitavaa 

Espoo Parhaat yksilöt, myös 
taloudellisesti vähä-
arvoiset puulajit. 

Tapion hyvän metsän-
hoidon suositusten mu-
kaiset. 

1–3 kertaa kuvion re-

hevyyden mukaan. 
Mitä rehevämpi, sitä 
useammin taimikon-
hoitoa tehdään. 

Espoo kuuluu 
PEFC-
sertifikaatin 
piiriin. 

Helsinki Kasvupaikalle sopi-
vien puulajien par-
haat yksilöt. Valin-
nassa huomioidaan 
puun sijainti, koko 
sekä maisemalliset 
tekijät. 

Sama kuin talousmet-
sissä (Tapion suosituk-
set), erityistapauksissa 
poikkeava tiheys, mikäli 
metsäsuunnitelmassa 
näin mainitaan. 

1–3 kertaa kuvion re-

hevyyden mukaan. 
Mitä rehevämpi, sitä 
useammin taimikon-
hoitoa tehdään. 

Harvinaisia 
puulajeja 
sekä jaloja 
lehtipuita 
suositaan. 
Monimuotoi-
suutta ediste-
tään muun 
muassa ti-
heyksiä vaih-
telemalla. 
Helsinki kuu-
luu PEFC-
sertifikaatin 
piiriin. 

Vantaa Katsotaan aina ta-
pauskohtaisesti. Se-
kametsärakennetta 
suositaan. 

Määritetään tapaus-
kohtaisesti. 

Kasvupaikasta riip-

puen 1–3 kertaa. 

Vantaan met-
sissä ei ole 
puuntuotan-
nollisia tavoit-
teita. Vantaa 
kuuluu PEFC-
sertifikaatin 
piiriin. 

Metsähallitus 
Metsätalous 
Oy 

Parhaat hyvälaatuiset 
taimet jätetään. 

Tapion hyvän metsän-
hoidon suositusten mu-
kaiset. 

Normaalisti 1–3 ker-

taa. 

10–15% leh-

tipuusekoi-
tukseen pyri-
tään aina. 
Metsähallitus 
kuuluu PEFC-
sertifikaatin 
piiriin. 

Tampere Työmaakohtainen 
ohjeistus 

Tapion hyvän metsän-
hoidon suositusten mu-
kaiset. 

Määritetään tapaus-
kohtaisesti. 

Työmaakoh-
taisissa oh-
jeissa mah-
dollisesti eriä-
viä ohjeita. 
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Taulukko 2. Pienpuuston hoidon periaatteet taulukkomuodossa esitettynä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pienpuuston 
hoito 

Jätettävät 
puut 

Tavoiterunko-
luku 

Toteutustapa Toteutuskerrat Muuta huomioi-
tavaa 

Espoo Parhaat 
pensas -ja 
taimiryhmät 
jätetään 
(ryhmittäi-
nen rai-
vaus). 

Vaihtelee ryh-
mittäisessä rai-
vauksessa. 

Ryhmittäinen 
raivaus, tasai-
nen raivaus 
ainoastaan, 
kun halutaan 
poistaa pien-
puusto koko-
naan. 

Hakkuiden yh-
teydessä tai 
hoitoluokituk-
sesta/rehevyy-
destä riippuen 

1–10 vuoden 

välein. 

Suositaan myös 
taloudellisesti vä-
häarvoisia lajeja. 
Espoo kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 

Helsinki Vaihtelee 
alueen käyt-
tötarkoituk-
sen sekä 
hoitoluoki-
tuksen mu-
kaan. 

Erikseen ku-
viokohtaisesti 
määritelty. 

Normaalita-
pauksissa 
säästetään 
erikseen mää-
ritelty määrä 
kasvatettavia 
alikasvos-
puita, pien-
puuston pois-
taminen ko-
konaan vain 
poikkeusta-
pauksissa. 

Yleensä hakkui-
den yhteydessä 
mutta tietyillä 
kohteilla jopa 
kerran vuo-
dessa. 

Poikkeustapauk-
sissa voidaan 
käyttää myös ke-
miallisia torjunta-
menetelmiä. Hel-
sinki kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 

Metsähallitus 
Metsätalous 
Oy 

Rinnankor-
keusläpimi-
taltaan yli 
7cm olevat 
puut jäte-
tään. 

Kaikki vähin-
tään metrin 
mittaiset tai 
alle 7cm pien-
puusto poiste-
taan. 

Ennakko-
raivaus ennen 
hakkuuta. 

Ennen hakkuita, 
mikäli pien-
puuston tiheys 
haittaa hak-
kuun toteu-
tusta. 

Pienpuuston 
hoito Metsäta-
lous oy:llä pää-
asiassa ennakko-
raivausta. Metsä-
hallitus kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 

Metsähallitus 
luontopalve-
lut 

Vaihtelee 
kohteen 
mukaan to-
della paljon. 

Työmaakohtai-
nen, vaihtelu 
voi olla jopa tu-
hansia. 

Luonnon/mai-
semanhoidol-
linen raivaus. 

Tarveharkinnan 
mukaan. 

Työkohteiden ta-
voitteet vaihtele-
vat suuresti. 
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5 HARVENNUSHAKKUUT 

Kasvatus- eli harvennushakkuilla tarkoitetaan hakkuita, joiden tarkoituk-
sena on parantaa kasvatettavien puiden elinolosuhteita. Harvennuksien 
avulla kasvatettavan puuston kilpailu resursseista helpottuu; kilpailu va-
losta ja ravinteista vähenee. Harvennuksien tavoitteena on turvata hyvä-
laatuisten puuyksilöiden mahdollisimman hyvä kasvu. Harvennushakkuita 
tehdään normaalisti vähintään kaksi kertaa metsän kiertoaikana. (Äijälä 
ym. 2014, 94; Espoon tekninen keskus 2007, 10.) 
 
Kasvatushakkuut vaikuttavat huomattavasti myös metsän alempiin kerrok-
siin. Lisääntynyt valon määrä näkyy heinissä, varvuissa ja muussa pintakas-
villisuudessa. Harvennuksilla voidaan vaikuttaa metsän puulajisuhteisiin ja 
näin ohjata metsän kehitystä. Tyypillisesti kasvatushakkuissa suositaan 
kasvupaikalle sopivia, hyväkuntoisia puuyksilöitä. (Helsingin kaupunki ra-
kennusvirasto 2013, 31.) 
 
Harvennushakkuita varten on olemassa Tapion laatimat harvennusmallit. 
Harvennusmalleissa on esitetty diagrammimuodossa harvennustarpeen 
määrittely sekä hakkuun jälkeiset pohjapinta-alat. Maan eri alueille sekä 
eri puulajeille on tehty omat harvennusmallinsa jotka perustuvat muun 
muassa lämpösummiin sekä kasvupaikkatyyppiin. Lisäksi metsälaki määrit-
telee niin sanotun lakirajan, eli pienimmän pohjapinta-alan johon puusto 
voidaan laillisesti harventaa. (Äijälä ym. 2014, 163–167.) 
 
Kaupunkien ja retkeilyalueiden metsissä harvennushakkuilla pyritään 
yleensä metsän monijaksoisuuteen, eli kasvattamaan metsää niin että se 
on jatkuvasti peitteinen ja siellä on useita latvuskerroksia. Talousmetsistä 
poiketen taajamametsissä suoritettavilla harvennuksilla päätavoitteena on 
usein turvata metsien virkistyskäyttö ja luontoarvot, eikä taloudellisia 
tuotto-odotuksia ole useissa tapauksissa lainkaan. (Helsingin kaupunki ra-
kennusvirasto 2013, 31–36.; Espoon tekninen keskus 2007, 9–13.) Eri-
ikäishakkuut ovat kuitenkin teknisesti hyvin paljon tavallisen tasaikäismet-
sän harvennuksia muistuttavia, vaikka työn kriteerit ja tavoitteet poik-
keavatkin tasaikäismetsän harvennuksesta, enkä tämän vuoksi käsittele 
niitä tässä työssä erikseen. Eri-ikäishakkuissa käytetään yleisesti vaihdellen 
yläharvennusta, poiminta-, kaistale-, suojuspuu-, sekä pienaukkohakkuita. 
(Espoon tekninen keskus 2007, 9–13.) 
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Taulukko 3. Harvennushakkuiden perusteet taulukkomuodossa esitettynä 
 

 
 

 
 
Kaikkien vertailussa mukana olevien tahojen harvennushakkuita käsittele-
vät ohjeet pohjautuvat Tapion harvennusmalleihin sekä metsälain asetta-
miin rajoihin. Taajamaolosuhteissa sekä retkeilyalueilla harvennusmal-
leista voidaan tietysti poiketa tarpeen vaatiessa melko paljonkin, mutta 
harvennusmallit ovat silti perusrunko, jonka varaan kaikki rakentuu. Lisäksi 
harvennuksien suorittamiseen vaikuttavat metsälaki ja metsäsertifioinnin 
asettamat vaatimukset. 

 
Taulukossa kolme (s.14) on esitetty harvennushakkuiden pääpiirteet. Kai-
kilta tahoilta ei saatu aineistoa, joka on taulukointikelpoista, joten mukana 
on vain osa vertailtavista toimijoista. 
 
Espoon harvennuksia koskeva ohje on varsin kattava. Ohjeessa on selitetty 
harvennushakkuiden tavoitteet, harvennusvoimakkuus sekä poistettavien 
puiden valinta. Lisäksi harvennusvoimakkuus ja sen määräytyminen on se-
litetty selkeällä tavalla. Espoossa harvennuksissa käytetään Tapion harven-
nusmalleja, joita voidaan soveltaa hoitoluokkien mukaan hiukan harvem-
paan tai tiheämpään. Kaikki harvennuksiin liittyvät toimenpiteet on eritelty 
hoitoluokan mukaan, näitä toimenpiteitä ovat harvennusmallin lisäksi: 
harvennusten väli, puulajivalinta, pienpuuston käsittely, harvennustek-
niikka, kuljetustekniikka sekä hakkuutähteen keruu. Ulkoilu- ja 
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virkistyskäytössä olevilta alueilta hakkuutähteet kerätään pääosin pois, ja 
puiden hakkuu sekä kuljetus hoidetaan kevyemmillä välineillä kuin syrjem-
mässä olevilta alueilta. Espoon metsissä pyritään harvennuksien yhtey-
dessä säilyttämään monijaksoisuus ja peitteisyys. (Espoon tekninen keskus 
2007, 13–17.) 
 
Helsingin harvennushakkuita käsittelevä ohje on suurimmalta osin teo-
reettinen eikä varsinaisesti anna ohjeita harvennustyöhön. Toteutus-tau-
lukkoon on kerätty tiiviiksi paketiksi tärkeimmät huomioon otettavat asiat. 
Helsingin kaupungin harvennusohjeet ovat hyvin samankaltaiset Espoon 
vastaavien ohjeiden kanssa. Hakkuissa pyritään säilyttämään eri-ikäisra-
kenne, jota Helsingin metsissä on pyritty ylläpitämään jo pitkään. Tärkeim-
piä huomioita ovat vaihteleva harvennustiheys, luonnon monimuotoisuu-
den huomioiminen sekä turvallisuus, muun muassa näkemäesteiden huo-
mioiminen ja vaarallisten puiden poisto harvennusten yhteydessä. Pien-
puuston hoito tehdään yleensä harvennuksien yhteydessä. Hakkuutähteet 
kerätään pääosin pois maastosta varsinkin asutuksen ja kulkureittien lähei-
syydestä. Hakkuutähteet voidaan hakettaa maastoon tai myydä energi-
aksi. (Helsingin kaupunki rakennusvirasto 2013, 25–27.) 
 
Tampereella ja Kuopiossa harvennushakkuut perustuvat Tapion harven-
nusmalleihin, eikä varsinaisia kirjallisia työohjeita ole. Tampereen kaupun-
gilla hakkuita varten tehdään työmaakohtaiset ohjeet. Tampereen kau-
pungin metsistä osa on myös talousmetsää, ja suurimmat talousmetsälei-
mikot myydään pystykaupoilla metsäteollisuusyrityksille. Tampereella 
myös hoitoluokitukset ohjaavat toimintaa osaltaan. (Jauhiainen 2017; Pe-
sonen 2017) 
 
Vantaalla ei ole kirjallisia työohjeita myöskään harvennuksia varten. Van-
taalla ei ole talousmetsiä, ja kaupunginmetsänhoitaja Sanna Ervastin mu-
kaan puusto on pääosin isokokoista ja vaihtelevaa. Tämän vuoksi tarvetta 
tavoiterunkolukujen tai pohjapinta-alojen määrittelyyn ei ole. Työmaat 
ovat pienipiirteisiä ja ne aloitetaan tavallisesti maastokatselmuksella, ja 
työmaiden edistymistä käydään seuraamassa paikan päällä. Harvennus-
työmailla työntekijöiden oma harkinta ja maisemanhoidollinen silmä on 
tarpeen. Kaupungin omat metsurit tuntevat työtavat, ja ulkopuolisille ura-
koitsijoille on asetettu koulutus -ja kokemusvaatimuksia. (Ervasti 2017) 
 
Metsähallituksen Metsätalous Oy:llä on myös harvennuksia varten tarkat 
ja pätevät ohjeet. Metsähallituksen ohjeet, kuten muutkin harvennusoh-
jeet, perustuvat Tapion harvennusmalleihin. Ohjeissa on määritelty har-
vennustavat ja tekniikat, harvennuksien ajoitukset sekä harvennusmallien 
käyttö. Lisäksi puunkorjuun palvelukuvauksessa on määritelty laaturajat ja 
sanktiot. Palvelukuvaus on tarkka ja eksakti asiakirja, jonka avulla urakoit-
sijalle selviää työn laatukriteerit. Ympäristöohjeessa neuvotaan, kuinka 
harvennustyömailla voidaan turvata luontoarvot. Näitä keinoja ovat muun 
muassa säästöpuuryhmien ja lahopuiden käsittelemättä jättäminen, riista-
tiheikköjen muodostaminen sekä lehtipuusekoituksen suosiminen. Ennen 
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harvennushakkuita tehdään tavallisesti ennakkoraivaus, jossa poistetaan 
hakkuukoneen kuljettajaa häiritsevä pienpuusto. Metsähallituksen luonto-
palvelut ei tee harvennuksia käsitteen perinteisessä merkityksessä. (Met-
sähallitus 2014, 25–28.; Päivinen ym. 2011, 66.) 
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6 METSÄN UUDISTAMINEN 

Metsän uudistamisen tavoitteena on saada kasvupaikalle uusi kasvatet-
tava puusukupolvi entisen tilalle. Uudistamisella pyritään siis turvaamaan 
metsän jatkuvuus. (Äijälä ym. 2014, 44.) 
 
Perinteisesti Suomessa uudistamisen on käsitetty tarkoittavan aukkohak-
kuisiin perustuvaa jaksollista kasvatusta. Jaksollisessa kasvatuksessa uudis-
tuskypsä metsä hakataan aukoksi, jolle istutetaan, kylvetään tai saadaan 
luontaisesti aikaan uusi kasvatettava puusto. (Pirkanmaan metsät, n.d.) 
Taajamaympäristössä laajoja päätehakkuita ei juurikaan tehdä. Tämän 
vuoksi tässä työssä uudistaminen käsitellään yhtenä kokonaisuutena, eikä 
muihin viljelymenetelmiin kuin istutukseen keskitytä tarkemmin.  
 
Vuonna 2014 voimaantulleet metsälain muutokset antavat mahdollisuu-
den myös niin kutsuttuun jatkuvaan kasvatukseen, jossa metsässä on jat-
kuvasti eri kehitysvaiheissa olevia puita. (Hovila 2014, 4.) Jatkuvan kasva-
tuksen piirissä olevissa metsissä uudistaminen hoidetaan eri tavoin niin, 
ettei suuria aukkoja tarvita. Tosiasiassa monien kaupunkien taajamamet-
sissä jatkuvaa kasvatusta on harjoitettu jo pitkään ennen metsälain muu-
tosta. (Helsingin kaupunki rakennusvirasto 2013, 34; Ervasti & Holstein 
2017, 22.) 
 
Taajamametsissä ja valtion retkeily- sekä suojelualueilla uudistaminen 
eroaa tavallisista talousmetsistä huomattavasti. Näillä kohteilla uudistami-
sen ajankohtaa ei yleensä määrittele taloudellisen tuoton maksimointi, 
vaan luonto-, virkistys- ja maisema-arvot. Tyypillisesti näillä alueilla uudis-
taminen pyritään suorittamaan mahdollisimman pienipiirteisesti ilman, 
että maisemassa tapahtuu äkillisiä suuria muutoksia ja siten, että metsä 
pysyy jatkuvasti peitteisenä. (Helsingin kaupunki rakennusvirasto 2013, 
25–28.) 

    
Taajamaympäristössä metsän uudistamisen tärkein tavoite on jatkuvuus. 
Metsää pyritään kasvattamaan jatkuvasti peitteisenä, hienovaraisin mene-
telmin niin, ettei maastossa ja maisemassa tapahdu suuria muutoksia. 
(Helsingin kaupunki rakennusvirasto 2013, 25–28.) 
 Taulukossa 4 on esitetty metsän uudistamisen tavoitteet ja toimintamallit 
niiltä tahoilta, joilta saatiin selkeää tietoa niihin liittyen.  
 
Espoossa uudistusmenetelmä valitaan hoitoluokan mukaan. Käytettäviä 
menetelmiä ovat avohakkuu, pienaukkohakkuu, kaistalehakkuu, suojus-
puuhakkuu, verhopuuhakkuu, siemenpuuhakkuu sekä jatkuva kasvatus 
poimintahakkuin. Espoossa pyritään luontaiseen uudistumiseen, jota kui-
tenkin tarvittaessa tuetaan istutuksin. Maanpinnan muokkaus tehdään 
hoitoluokasta riippuen joko kuokalla, äkeellä tai kaivinkoneella. Kuokalla 
tehdään muokkaukset niillä aloilla, joissa vaaditaan hienovaraista jälkeä ja 
konevoimin muokkaus suoritetaan, kun uusi taimikko on saatava kasvuun 
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mahdollisimman nopeasti. Uudistamisajankohdan tärkein kriteeri on puus-
ton kunto ja elinvoima. Tapion hyvän metsänhoidon suositukset ja metsä-
laki määrittelevät puuston uudistuskypsyyden, ja lisäksi Espoon luonnon-
hoidon työohjeessa on määritelty Espoon metsille omat uudistamisen suo-
situsrajat. Uudistamismenetelmät ja niiden käyttö on selostettu varsin yk-
sityiskohtaisesti. (Espoon tekninen keskus 2007, 13.) 
 
Helsingissä metsän uudistamisen tavoite on niin ikään jatkuvuus. Metsiä 
uudistetaan Helsingissä siinä vaiheessa, kun ne alkavat ränsistyä. Metsän 
uudistaminen aloitetaan puuston ensimmäisten rappeutumisen merkkien 
ilmestyessä. Metsiä pyritään uudistamaan pienimuotoisesti jatkuvasti, 
jotta isojen alojen kertaluontoisilta uudistamistoimilta vältyttäisiin. Uudis-
tamisen keinoina Helsingissä käytetään luontaista uudistamista (suojus-
puu -sekä siemenpuuhakkuuta) ja viljellen uudistaessa pienaukkohak-
kuuta. Maanmuokkaustapana käytetään yleisimmin laikkumätästystä. Uu-
distamiseen liittyvä ohjeistus ei ole kovinkaan tarkka, vaikka eri uudista-
mismenetelmät onkin pääpiirteittäin selostettu. (Helsingin kaupunki ra-
kennusvirasto 2013, 25–28.) 
 
 
Metsähallituksen Metsätalous Oy:llä on erittäin kattavat ohjeet metsänuu-
distamiseen. Ohjeet käsittävät uudistusalan valmistelun ja erilaiset uudis-
tamiskeinot. Metsän uudistuskypsyyskriteerit perustuvat liiketaloudellisiin 
tuotto-odotuksiin. Uudistuskypsyys määritetään metsikön keskimääräis-
ten puustotunnusten avulla. Maanmuokkaukseen Metsähallitus hyödyn-
tää käytännössä kaikkia yleisimpiä muokkaustapoja, kulloinkin käytettävä 
muokkaustapa valitaan uudistusalan ominaispiirteiden mukaan. Maan-
muokkaustapojen yhteydessä on selkeästi eritelty mihin tilanteisiin eri me-
netelmät sopivat. Sama pätee myös uudistusmenetelmiin. Myös maan-
muokkauksesta ja istutuksesta löytyy palvelukuvaukset, joissa on määri-
telty erikseen tavoiteltava laatutaso, tilaajan ja tuottajan vastuut, sekä 
sanktiot mikäli tavoitteisiin ei päästä. Ympäristöoppaassa painotetaan uu-
distamisen vaikutuksia maisemaan ja luontoon, ja negatiivisia vaikutuksia 
pyritään minimoimaan muun muassa suunnittelemalla uudistusalat maas-
tonmuotojen mukaan sekä erilaisilla vesistönsuojelutoimilla. Hakkuutyölle 
ja maanmuokkaukselle on olemassa omat palvelukuvauksensa, joissa sel-
vitetään tavoitteet, laatukriteerit ja vastuuasiat. (Metsähallitus 2014, 8–
16.; Päivinen ym. 2011, 64–65.) 
 
Kuopiossa ja Tampereella toimitaan pääosin Tapion hyvän metsänhoidon 
suositusten mukaisesti. Tapauskohtaisia eriäviä ohjeistuksia saattaa olla 
käytössä tarpeen mukaan. Tampereella viheralueiden hoitoluokitus ohjaa 
uudistamistoimenpiteitä jonkin verran. Uudistaminen kohdistetaan ensisi-
jaisesti kunnoltaan heikentyneisiin metsiin. Uudistaminen pyritään aloitta-
maan ajoissa ja tekemään vaiheittain, ettei maisemalle kohdistu äkillisiä 
suuria muutoksia. (Jauhiainen 2017; Pesonen 2017) 
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Vantaalla uudistaminen, kuten muutkin metsänhoitotyöt suoritetaan tar-
veharkinnan mukaan tapauskohtaisesti ohjeistettuna. (Ervasti 2017) 
Vantaan kaupungin metsien uudistamista on käsitelty lyhyesti Metsänhoi-
don periaatteet -dokumentissa. Tämä kirjanen ei ole kuitenkaan minkään 
sortin työohje, vaan lähinnä kaupungin asukkaille suunnattu infopaketti 
metsien hoidosta. Vantaalla metsää pyritään lähtökohtaisesti kasvatta-
maan jatkuvan kasvatuksen menetelmin jatkuvasti peitteisenä. Poikkeus-
tapauksissa käytetään myös pienaukko-, suojuspuu- sekä siemenpuuhak-
kuita. (Ervasti, Holstein 2017, 22.) 
 
 
Varsinaista ohjeistusta istutus- tai muun metsänviljelytyön tekniseen suo-
rittamiseen aineistossa on hyvin niukasti. Istutustyön ohjeet on kerätty 
taulukkoon 5 (s.21), ja metsän uudistamisen yleiset tavoitteet taulukkoon 
4. (s.20) 
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Taulukko 4. Metsän uudistaminen taulukkomuodossa esitettynä      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metsän 
uudista-
minen 

Uudistamisen ta-
voitteet 

Uudistamisen ajan-
kohta 

Maanmuokkaus Uudistamismene-
telmä 

Espoo Metsien jatkuvuu-
den turvaaminen ja 
uuden puusukupol-
ven aikaansaaminen 
mahdollisimman no-
peasti. 

Tärkeimmät kriteerit 
puuston kunto ja elin-
voima, työohjeessa oh-
jeellinen taulukko. 

Tapauskohtai-
sesti manuaali-
nen tai koneelli-
nen. 

Hoitoluokituksesta 
riippuen 
pienaukko-, poi-
minta-, kaistale-, 
tai erikoishakkuu. 
Espoo kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 

Helsinki Tavoitteena turvata 
metsän tulevaisuus 
ja aikaansaada uusi 
puusukupolvi van-
han tilalle, ei talou-
dellisia tavoitteita. 

Uudistaminen suorite-
taan silloin, kun vanha 
puusto alkaa olla rän-
sistynyttä ja yleiskun-
noltaan heikkoa. 

Tapauskohtai-
sesti joko manu-
aalinen tai ko-
neellinen. 

Pyritään jatkuvaan 
kasvatukseen, eri-
tyistapauksissa 
erilaisia keinoja. 
Helsinki kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 

Metsä-
hallitus 
metsäta-
lous Oy 

Tavoitteena aikaan-
saada nopeasti ja ta-
loudellisesti kasvu-
paikalle sopivan 
puulajin kehityskel-
poinen taimikko. 

Tapion suosituksissa 
määriteltyjen rinnan-
korkeusläpimittojen tai 
keski-iän mukaan. Va-
jaatuottoisissa tilan-
teen mukaan. 

Koneellinen, 
muokkaustapa 
valitaan kasvu-
paikan mukaan. 

Kasvupaikalle so-
piva, joko istutus, 
kylvö tai luontai-
nen uudistaminen. 
Metsähallitus kuu-
luu PEFC-
sertifikaatin pii-
riin. 

Vantaa Metsän jatkuvuuden 
turvaaminen. 

Tapauskohtainen. Vain poikkeusta-
pauksissa. 

Suositaan jatku-
vaa kerroksellista 
kasvatusta, poik-
keustapauksissa 
pienaukko, sie-
menpuu tai suo-
juspuuhakkuu. 
Tarpeen mukaan 
myös istutus, mi-
käli luonnontaimia 
ei ole riittävästi. 
Vantaa kuuluu 
PEFC-sertifikaatin 
piiriin. 
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Taulukko 5. Istutustyön periaatteet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istutus Tavoitetiheys Puulajivalinta Maanmuokkaus Muuta huomioi-
tavaa 

Helsinki Tapion hyvän 
metsänhoidon 
suositusten mu-
kainen, erityista-
pauksissa muita 
ohjeita. 

Kasvupaikkatyy-
pin perusteella, 
kaikki kotimaiset 
puulajit kelpaa-
vat taimikon pe-
rustamiseen. 

Kasvupaikan perus-
teella joko koneelli-
nen tai manuaali-
nen. Yleensä laikku-
mätästys tai äestys. 

Uudistusalan kun-
nostus jätetään 
tekemättä vain 
erityistapauk-
sissa, esimerkiksi 
maisemallisista 
syistä. 

Espoo Mänty 2500–
3000/ha 
 
Rauduskoivu 

1600–2000/ha 

 

Kuusi 1600–
2000/ha 
 

Tapion hyvän 
metsänhoidon 
suositusten mu-
kainen. 

C1, C4 kuokka 
 
C2 kuokka, äes tai 
kaivinkone 
 
C3 äes tai kaivin-
kone 

Tarpeen vaatiessa 
taimet suojataan 
putkisuojilla ja/tai 
taimitassuilla. 
Suosituilla ulkoi-
lualueilla ei tehdä 
maanmuok-
kausta. 

Vantaa Tapauskohtai-
nen. 

Valitaan kohteen 
erityispiirteiden 
perusteella. 

Tehdään tarpeen 
mukaan. 

Istutusta tehdään 
vain, jos kehitys-
kelpoisia luon-
nontaimia ei ole 
riittävästi 

Metsähallitus 
Metsätalous Oy 

Mänty 1800–
2000/ha 
 
Kuusi 1600/ha 
 
Rauduskoivu 
1600/ha 

Valitaan kasvu-
paikkatyypin pe-
rusteella. 

Kohteesta riippuen 
telamuokkaus, lai-
kutus, äestys, laikku-
, kääntö-, navero -tai 
ojitusmätästys. 

Maanmuokkaus-
menetelmän va-
linnassa kiinnite-
tään erityistä 
huomiota maape-
rän ominaisuuk-
siin sekä sijaintiin 
vesistöihin ja 
pohjavesiin näh-
den. 
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7 VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUKSET 

7.1 Viheralueiden hoitoluokitusjärjestelmä 

Viheralueet on jaettu kolmeen eri pääluokkaan sen mukaan, minkä tyyppi-
sestä alueesta on kyse. Nämä ovat rakennetut viheralueet (A), avoimet vi-
heralueet (B) sekä taajamametsät (C). Jokainen pääluokka jakautuu vielä 
useisiin pienempiin alaluokkiin. (Nuotio 2014, 14, 61, 80.) 
 
Hoitoluokituksien tarkoituksena on määrittää hoidon tavoitetaso ja laatu-
kriteerit sekä eri hoitoluokkien urakoihin liittyvät työtehtävät eri tyyppisille 
viheralueille. Erilaisia alueita ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa samoilla 
tavoilla, joten eri luokkien hoito poikkeaa toisistaan huomattavasti. 
 
Taajamametsiin (C) sisältyy seuraavat alaluokat: lähimetsät C1, ulkoilu- ja 
virkistysmetsät C2, suojametsät C3, talousmetsät C4 sekä arvometsät C5. 
Eri luokkien hoidolle on asetettu omat tavoitteensa. Lisäksi myös erityis-
alue (E) voi usein sijaita metsässä. (Nuotio 2014, 80.) 
 
C1 (lähimetsät) luokitukseen kuuluvat metsät sijaitsevat asutuksen välittö-
mässä läheisyydessä. Näiden metsien hoitoa ohjaavat pääosin alueiden 
käytön sekä maiseman asettamat tavoitteet. Hoitotoimenpiteillä pyritään 
varmistamaan metsän elinvoimaisuuden säilyminen, turvallisuus sekä mai-
sema-arvot. Uudistamismenetelmänä suositaan luontaista, pienipiirteistä 
uudistamista. (Nuotio 2014, 80.) 
 
C2 (ulkoilu- ja virkistysmetsät) luokan metsät voivat sijaita joko asutuksen 
läheisyydessä tai hieman kauempana asutuksesta. Nämä metsät ovat tär-
keitä ulkoilu- ja virkistysalueita, ja niiden hoidon avulla pyritään vastaa-
maan virkistyskäytön asettamiin vaatimuksiin sekä turvaamaan luonnon 
monimuotoisuus. (Nuotio 2014, 80.) 
 
C3 (suojametsät) luokan metsät sijaitsevat rakennetussa ympäristössä. 
Suojametsä voi esimerkiksi tarjota asuinalueen ja tien välissä suojaa torju-
malla liikenteen aiheuttamia melu- ja pienhiukkashaittoja. Suojametsien 
hoidossa pyritään mahdollisimman kerrokselliseen ja peittävään rakentee-
seen. (Nuotio 2014, 80.) 
 
C4 (talousmetsät) luokituksen metsät ovat nimensä mukaan metsiä, joille 
kohdistetaan taloudellisia tuotto-odotuksia. Sijaitsevat kauempana asu-
tuksesta usein taajaman ulkopuolella. Talousmetsissä pyritään Tapion hy-
vän metsänhoidon suositusten mukaiseen vastuulliseen ja kestävään, ta-
loudellisesti tuottavaan metsänhoitoon. (Nuotio 2014, 80.) 
 
C5 (arvometsät) ovat tavallista arvokkaampia metsäalueita esimerkiksi 
luontoarvojensa ansiosta. Arvometsien hoidossa sovelletaan erillisiä suun-
nitelmia. (Nuotio 2014, 80.) 
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Eri hoitoluokkien hoitotoimenpiteiden toteutus ja tavoitteet voivat erota 
toisistaan huomattavasti. Esimerkiksi ulkoilumetsissä hoidon tavoitteena 
on turvata virkistyskäytön edellytykset sekä maisemalliset arvot, kun taas 
suojametsissä pyritään säilyttämään ennen kaikkea mahdollisimman suuri 
suojavaikutus. Hoitoluokituksia hyödynnetään eri kaupungeissa metsän-
hoidossa eri tavoin. Jotkin kaupungit perustavat koko hoitotoimenpiteiden 
suunnittelun hoitoluokituksen pohjalle. Tästä hyvä esimerkki on Espoo, 
jossa on tarkasti määritetty se, kuinka usein ja millä tavoin eri alueilla toi-
mitaan. (Espoon tekninen keskus 2007, 9–11.) Useimmissa kaupungeissa 
hoitoluokitus on kuitenkin enemmän yleisen tason ohjenuora erityyppisillä 
alueilla toimimiseen käyttötarkoituksen, kulutuksen sekä muiden erityis-
piirteiden mukaan, eikä sen avulla suoraan määritetä esimerkiksi hoitotoi-
menpiteiden frekvenssiä. (Helsingin kaupunki rakennusvirasto 2013, 5.) 
Hoitoluokitukset voivat vaikuttaa myös siihen, kuka metsätöitä suorittaa. 
Eri kaupungeissa on omia linjauksiaan, mutta esimerkiksi lähimetsien pie-
niä maisemanhoitotöitä suorittavat useissa tapauksissa metsäammattilais-
ten sijasta puisto- ja vihertoimen työntekijät. 

7.2 Eri hoitoluokille asetetut tavoitteet kaupunkien metsänhoidossa 

 
Alla olevissa taulukoissa 6 (s.24) ja 7 (s.25) on esitetty viheralueiden hoito-
luokituksien tavoitteet Helsingin ja Espoon kaupunkien metsänhoidolli-
sissa toimenpiteissä. Myös muissa kaupungeissa hoitoluokitukset ohjaavat 
toimintaa jossain määrin, mutta muiden kaupunkien aineisto aiheeseen 
liittyen on niin epätarkkaa, että taulukoiden tekemisestä ei ole varsinaista 
hyötyä. Tavoitteet ovat kuitenkin samansuuntaisia myös Tampereella ja 
Vantaalla. (Ervasti & Holstein 2017, 16–18.) 
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Taulukko 6. Eri hoitoluokituksille asetetut hoitotavoitteet Espoon metsissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viheralueiden 
hoitoluokituk-
sien tavoitteet 
Espoossa  

C1 lähimetsät C2 ulkoilu- ja 
virkistysmet-
sät 

C3 suojamet-
sät 

C4 talousmet-
sät 

C5 arvomet-
sät 

Pienpuuston 
hoito 

Ryhmittäinen 
raivaus. Suosi-
taan kestäviä 
puulajeja ja se-
kametsäraken-
netta. 

Ryhmittäinen 
raivaus. Met-
sän elinvoi-
man, kerrok-
sellisuuden ja 
maiseman säi-
lyttäminen. 
Puulajivalinta 
kasvupaikan 
mukaan. 

Ryhmittäinen 
raivaus. Suosi-
taan sekamet-
särakennetta ja 
kuusta valta-
puuna. 

Espoossa ei ole 
talousmetsiä. 

Tapauskoh-
taisesti 

Harvennushak-
kuut 

15 vuoden vä-
lein metsuri-
työnä, Suosi-
taan kestäviä 
puulajeja ja se-
kametsäraken-
netta. Puiden 
kuljetus trak-
torilla tai hevo-
sella. 

15–20 vuoden 

välein metsuri- 
tai konetyönä. 
Puulajivalinta 
kasvupaikan 
mukaan. Pui-
den kuljetus 
ajokoneella tai 
traktorilla. 

8–12 vuoden 

välein metsuri-
työnä. Suosi-
taan sekamet-
särakennetta ja 
kuusta valta-
puuna. Puiden 
kuljetus ajoko-
neella tai trak-
torilla. 

Espoossa ei ole 
talousmetsiä. 

Tapauskoh-
taisesti met-
surityönä. 
Puiden kulje-
tus trakto-
rilla tai hevo-
sella. 

Metsän uudis-
taminen 

Pienaukko-, 
poiminta-, tai 
kaistalehak-
kuu. 

Menetelmä va-
litaan tilanteen 
mukaan. 

Jatkuva kasva-
tus tai kaistale-
hakkuu. 

Espoossa ei ole 
talousmetsiä. 

Tapauskoh-
taisesti. 

Hoidon tavoite Maisema-arvo-
jen ja turvalli-
suuden ylläpi-
täminen. 

Virkistys -ja 
maisema-arvo-
jen turvaami-
nen. 

Suojavaikutuk-
sen ylläpitämi-
nen. 

Espoossa ei ole 
talousmetsiä. 

Tapauskotai-
nen. 

Muuta huomi-
oitavaa 

Hakkuutähteet 
kerätään. 

Hakkuutähteet 
kerätään pää-
osin. 

Hakkuutähteet 
kerätään, kun 
mahdollista. 

Espoossa ei ole 
talousmetsiä. 

Suunnitel-
man mu-
kaan. 
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Taulukko 7. Eri hoitoluokituksille asetetut hoitotavoitteet Helsingin met-
sissä 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viheralueiden hoi-
toluokituksien ta-
voitteet Helsin-
gissä 

C1 
lähimetsät 

C2 ulkoilu- ja vir-
kistysmetsät 

C3 suojamet-
sät 

C4 talousmet-
sät 

C5 arvomet-
sät 

Pienpuuston hoito Säännölli-
sesti, tarvit-
taessa jopa 
vuosittain. 
Risut kerä-
tään 

3–10 vuoden 

välein, risut ke-
rätään vähintään 
ulkoilureittien 
varsilta. 

3–10 vuoden 

välein, pien-
puusto pide-
tään riittävän 
väljänä ok-
sien elinvoi-
man turvaa-
miseksi. 

Helsingissä ei 
ole talousmet-
siä. 

Erityisohjei-
den mukai-
sesti. 

Harvennushakkuut Pääosin 
metsuri-

työnä 3–5 

vuoden vä-
lein, hak-
kuutähteet 
kerätään. 

10 vuoden vä-
lein. Hakkuutäh-
teet kerätään vä-
hintään ulkoilu-
reittien varsilta. 

3–10 vuoden 

välein, nor-
maalia lie-
vemmät har-
vennukset. 

- Erityisohjei-
den mukai-
sesti. 

Metsän uudistami-
nen 

Luontai-
sesti tai vil-
jellen. 

Luontaisesti tai 
viljellen. 

Pääasiassa 
luontaisesti, 
mieluiten vai-
heittain. 

- Erityisohjei-
den mukai-
sesti. 

Hoidon tavoite Alueen viih-
tyisyyden, 
turvallisuu-
den ja mai-
seman tur-
vaaminen. 

Painotetaan mai-
semaa, turvalli-
suutta ja metsän 
monimuotoi-
suutta sekä elin-
voimaisuutta. 

Kerrokselli-
sen, elinvoi-
maisen puus-
ton säilyttä-
minen. 

- Erityisohjei-
den mukai-
sesti. 

Muuta huomioita-
vaa 

Roskien ke-
rääminen 
tarvitta-
essa. Hoi-
don tark-
kuus kuvi-
oittainen. 

Kuolleet puut 
kaadetaan maa-
lahopuuksi. 

Kuolleet puut 
kaadetaan 
maalaho-
puuksi. Hak-
kuutähteet 
kerätään vain 
ulkoilureit-
tien varsilta. 

- - 
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8 POHDINTA 

8.1 Erot työohjeissa 

Vertailussa mukana olevilla tahoilla on käytössään varsin kirjava joukko eri-
laisia työohjeita. Ohjeilla pyritään vastaamaan oman toimintaympäristön 
ja organisaation asettamiin tavoitteisiin. Eri kaupungeilla on erilaisia toi-
mintamalleja ja myös organisaatioissa on suuria eroja. Tästä johtuvat myös 
erot eri kaupunkien käyttämissä ohjeissa. 
 
Useat kaupungit luottavat metsänhoitotoimenpiteissään metsätyönteki-
jöidensä osaamiseen ja ammattitaitoon. Oma tuottajaosapuoli onkin kau-
pungille metsäasioissa selkeä etu. Kokemusta omaavat työntekijät tietävät 
mitä kultakin toimenpiteeltä odotetaan ja kuinka mikäkin työlaji suorite-
taan sujuvasti taajamaolosuhteissa. Vantaan kaupunginmetsänhoitaja 
Sanna Ervastin toteamus ” Taajamassa täytyy olla maisemanhoitosilmää ja 
metsureiden tulee saada käyttää omaakin harkintaa. Itse en edes halua oh-
jeistaa tekijöitä liian yksityiskohtaisesti koska kohteet on usein hankalia” 
kertoo aiheesta varsin paljon. (Ervasti 2017) 
 
Lahden kaupungilla ei ole ainuttakaan tuottaja-osapuolen työntekijää met-
sätöissä. Kaupungin organisaatio on siis puhtaasti tilaajaorganisaatio. 
Tämä saattaa aiheuttaa monia vaikeuksia työmaiden suhteen. Uusien ura-
koitsijoiden ammattitaitoa on vaikea todeta etukäteen. Ohjeistuksen ja eh-
tojen tulee olla selkeämpää kuin vastaavassa tapauksessa omien työnteki-
jöiden kanssa toimiessa. Lahdessa on ollut jonkin verran ongelmia ja vää-
rinkäsityksiä urakoitsijoiden kanssa. 
 
Lahden tilanne muistuttaakin vertailutahoista eniten Metsähallitusta. 
Metsähallituksella on omia metsureita, mutta valtaosa työstä ostetaan silti 
yksityisiltä urakoitsijoilta. Metsähallituksen metsänhoitotöissä volyymit 
ovat niin suuria, että hyvien työohjeiden kehittäminen on ollut suoranai-
nen pakko. Työntekijöiden huono ohjeistus aiheuttaisi nopeasti ongelmia 
ja vaikeuttaisi toiminnan ylläpitämistä. 
 
Espoon ja Helsingin kaupunkien työohjeissa on paljon asiaa myös luonnon-
hoidosta, luonnonsuojelusta sekä maisemanhoidollisista asioista. Päätin 
kuitenkin olla käsittelemättä näitä aiheita työssäni, koska ne eivät ole tä-
män työn ydinaihetta. Taajamaolosuhteissa maisemanhoito ja luontoarvot 
ovat joka tapauksessa aina huomioonotettavia asioita, jotka ovat läsnä kai-
kessa toiminnassa, joten niitä on mielestäni turha käsitellä omissa luvuis-
saan.  
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8.2 Vertailuaineiston soveltaminen Lahden olosuhteisiin 

Vertailuaineistossa on monia hyviä yksityiskohtia, joita voitaisiin soveltaa 
myös Lahden ympäristössä. Kaikki vertailtavat ohjeet perustuvat pohjim-
miltaan hyväksi havaituille, yleisille toimintamalleille jotka toimisivat myös 
Lahdessa. Lahdessa on jo tähän asti harjoitettu pitkälti saman tyyppistä 
metsänhoitoa kuin vertailukaupungeissa. Espoon ja Helsingin kaupunkien 
työohjeiden kaltaisen dokumentin funktio Lahdessa olisi mielestäni kuiten-
kin hieman epäselvä. 

 
Periaatteellisen tason työohjeistus, jollaiseksi luen myös Helsingin ja Es-
poon ohjeet, ovat periaatteessa suunnattu enemmän kaupunkien asuk-
kaille kuin työntekijälle. Metsätöitä suorittava ammattilainen tuntee kyllä 
metsänhoidon periaatteet, joten niitä on turha ohjeissa kerrata liikaa. Liian 
yleismalliset ohjeet eivät anna minkäänlaista konkreettista ohjeistusta itse 
työn suorittamista varten. Yleispätevän työohjeen lisäksi joudutaan joka 
tapauksessa yleensä tekemään tarkempia kuvio- tai työmaakohtaisia oh-
jeita. Hyvä ja oikeasti käyttökelpoinen työohje sisältää periaatteellisen 
osuuden lisäksi tarkat ohjeet myös työn tekniseen suorittamiseen. 
 
Kirjallisesta, yleisluontoisesta työohjedokumentista ei tietysti haittaakaan 
ole, mutta työmäärään nähden se ei välttämättä ole järkevin mahdollinen 
työkalu. Lahden kaupungilta löytyy jo Metsänhoidon periaatteet -opas, 
jossa on osittain selostettu samoja asioita kuin muiden kaupunkien työoh-
jeistuksissa.  
 
Mielestäni Lahden olosuhteisiin paras vaihtoehto olisi tehdä yleisimmistä 
metsänhoitotöistä samantyyppiset palvelukuvaukset kuin Metsähallituk-
sella on käytössään. Palvelukuvauksessa määriteltäisiin mahdollisimman 
tarkasti työn tavoitteet, laaturajat, sallitut poikkeamat, sekä sanktiot mi-
käli tavoitteisiin ei jostain syystä päästäisi. Lisäksi siinä määriteltäisiin tilaa-
jan ja urakoitsijan vastuut ja muut sopimusasiat. Palvelukuvauksiin voisi 
myös liittää tiivistetyt työohjeet. Tämänkaltaisesta asiakirjasta olisi todel-
lista hyötyä sekä urakoitsijalle että tilaajalle. Työkohde -tai kuviokohtai-
sista ohjeista ei voida kuitenkaan kokonaan luopua, mutta selkeimmillä 
työkohteilla urakoitsijat kykenisivät toimimaan mahdollisesti pelkän palve-
lukuvauksen ja siihen liitetyn ohjeen perusteella. Palvelukuvaukset ja nii-
hin liitetyt tiivistetyt työohjeet ovat myös huomattavasti kompaktimpia ja 
selkeämpiä kuin laajat ja teoreettiset työohjeet, joten urakoitsijat saavat 
tämäntyyppisistä dokumenteista helpommin tarvitsemansa tiedot työmai-
den menestykselliseen ja tilaajan toivomaan läpiviemiseen. 
 
Lahdessa harjoitettu metsänhoito on tyypiltään hyvin samankaltaista kuin 
muissa kaupungeissa. Kaikissa kaupungeissa on toiminnassaan omia vi-
vahde-eroja, mutta pääosin metsänhoitotoimenpiteet pohjautuvat pitkälti 
samoihin perusperiaatteisiin. Tässä työssä vertailluilta kaupungeilla ei ole 
mielestäni kovinkaan paljon mullistavia tai erityisen hyviä käytäntöjä joita 
voisi suoraan Lahdessa hyödyntää. Lahden kaupungin metsänhoito on 
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kehittynyt alueen metsien erityispiirteiden ja organisaation tyypin mu-
kaiseksi, joten liian suuret muutokset toimintamalleissa saattaisivat ai-
heuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Yksi suurimmista ongelmista Lah-
dessa on iäkkäiden kuusikoiden suuri osuus kaupungin metsistä. Nämä 
metsiköt ovat alttiita erilaisille hyönteis -ja myrskytuhoille, mutta muilla-
kaan kaupungeilla ei ole tämän ongelman ratkaisuun helppoja tai yksinker-
taisia keinoja. 

 
Tiettyjä hyviä käytäntöjä voisi sellaisenaan ottaa käyttöön jossain määrin. 
Lahden taajamametsien hoidossa voitaisiin esimerkiksi entistä selkeämmin 
hyödyntää hoitoluokitusta osana metsänhoidollisia toimenpiteitä. Lahden 
kaupungin omistamat metsät on jaettu hoitoluokkiin, mutta hoitoluokat 
eivät todellisuudessa monissakaan tapauksissa määritä suoritettavien töi-
den laatua ja frekvenssiä. Pohtimisen arvoista olisi esimerkiksi Espoossa 
käytetty malli, jossa hoitoluokat määrittelevät varsin tarkasti sen, kuinka 
usein ja minkälaisia toimenpiteitä metsissä tehdään. Tämänkaltainen malli 
voisi osaltaan selkeyttää ja yksinkertaistaa metsien hoitoa. Metsäsuunni-
telmien ajan tasalla pitäminen ja entistä kokonaisvaltaisempi hyödyntämi-
nen selkeyttäisi Lahdessa suoritettavia metsänhoitotöitä. Metsäsuunnitel-
mien kuviotietoihin voisi inventointivaiheessa kirjata nykyistä enemmän 
kuvion erityispiirteitä ja hoidon tavoitteita, jolloin myöhemmin työmaita 
valmistellessa suunnittelutyö helpottuisi huomattavasti. Myös VHT ’14 -
kirjassa on monia hyviä taulukoita ja näkökulmia, joita voitaisiin hyödyntää 
Lahdessa työohjeiden suunnittelussa. 
 

8.3 Työn toteuttaminen ja tulokset 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia työohjeita ja muita do-
kumentteja muilta kaupungeilta löytyy metsätöiden laadunhallintaa ja oh-
jeistamista varten. Jo työtä aloittaessani työn ohjaaja Jeppe Raitio epäili, 
että varsinaisia kirjallisia työohjeita ei välttämättä löydy. Tämä epäilys piti 
melko vahvasti paikkansa. Varsinaisia eri työlajien perusteet kattavia kir-
jallisia ohjeita on vain muutamalla taholla. Kaikilta vertailukaupungeilta 
löytyy metsänhoidon periaatteet tyyppinen dokumentti, mutta tämän-
tyyppiset oppaat eivät palvelleet tätä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Taajamametsien pienipiirteisyyden ja talousmetsistä selkeästi poikkeavan 
käyttötarkoituksen vuoksi tämä on täysin ymmärrettävää. Yleistyyppisten 
työohjeiden käyttö ei monissakaan tapauksissa ole mahdollista tai järke-
vää, vaan jokainen työmaa on tarpeen ohjeistaa erikseen alueen erityis-
piirteiden mukaisesti. 
 
Työ aloitettiin alkusyksyllä 2017 lähestymällä mukaan valikoituneita tahoja 
aineiston keräämisen merkeissä. Aineiston hankkiminen osoittautui yllät-
tävän vaikeaksi, ja siinä kesti pidempään kuin olin ajatellut. Aineistoon pe-
rehtymisen jälkeen aloin työstää aineistosta analyysia. Työ lähti alun vai-
keuksien jälkeen sujumaan varsin hyvin, ja joulukuun alussa olin saanut 



29 
 

 
 

työstä luonnosvaiheen valmiiksi. Luonnoksen jälkeen parantelin vielä työtä 
saadun palautteen perusteella. 
 
Tuloksina voidaan todeta, että työn tilaajan toivoman tyyppisiä ohjeistuk-
sia ei kaupungeissa ole käytössä. Kaupunkien metsänhoito perustuu työ-
maa- ja kuviokohtaiselle ohjeistukselle sekä kaupunkien oman tuottajaosa-
puolen ammattitaidolle. Näin pystytään parhaalla tavalla vastaamaan kä-
siteltävänä olevan kohdealueen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. Toki 
työssä mukana oleva otanta on varsin rajallinen, mutta uskoisin tuloksien 
olevan saman suuntaisia, vaikka tarkasteltaisiin suurempaa kaupunkien 
joukkoa. Metsähallituksen Metsätalous Oy:n työohjeet ovat erilaisia kuin 
muiden vertailtujen tahojen. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että Metsähalli-
tus suorittaa jatkuvasti todella suuren määrän metsänhoitotyömaita, ja 
siitä että suurin osa töistä hankitaan ostopalveluina. Ennakko-odotuksieni 
mukaisesti Metsähallituksen palvelukuvaukset vastaavatkin Lahden kau-
pungin tarpeeseen kaikkein parhaiten. 
 
Kirjallisten työohjeiden puuttumisen voidaan myös tulkita merkitsevän 
sitä, että työ on varsin tarpeellinen ja ajankohtainen. Useat kaupungit ovat 
viime vuosina ulkoistaneet, tai vähintään pohtineet palvelutuotantonsa ul-
koistamista. Tämä koskee luonnollisesti myös taajamametsissä suoritetta-
via metsätöitä. Jos kaupungit alkavat enenevissä määrin ulkoistaa metsän-
hoitoaan, tarvitaan myös tarkempia työohjeita mahdollistamaan töiden 
suorittaminen sekä turvaamaan tuottajan ja tilaajan oikeusturvan riita-asi-
oissa. Huonot ja epäselvät ohjeet aiheuttavat turhia väärinkäsityksiä ja 
epäselvyyksiä työn suorittajan ja tilaajan välille, joten selkeät ja hyvät oh-
jeet ovat kaikkien etu. 
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