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1/2 Miksi lehtoja ”pitää” hoitaa?

• Lehtojen kehittyminen luonnontilaisina vakavasti häiriintynyt

– suurin osa lehdoista raivattu maatalousmaaksi

– 97 % jäljelle jääneistä lehdoista metsätalouskäytössä

• Alkuperäisestä lehtopinta-alasta alle prosentti kehittyy 
luonnontilaisten häiriöiden ja sukkession kautta

• Lehtoekosysteemien luontainen vaihtelu on pienen pinta-alan varassa

• Hoitamalla kohteita voidaan turvata tiettyjen lehtoluontotyyppien ja 
niihin sitoutuneen lajiston säilymistä



2/2 Miksi lehtoja ”pitää” hoitaa?

• Kuusivaltaisuus laajoilla alueilla on ihmisen toiminnan seurausta

• Kuusettuminen on yksipuolistanut lehtoluontoa

• Kuusettuminen happamoittaa maaperää

• Lehdoille tyypillinen pienilmasto, valo ja lämpö ovat monille lehtolajeille tärkeitä 
elinympäristövaatimuksia

• Lehtipuuston suosiminen mahdollistaa monipuolisen lehtolajiston menestymisen 

• Lehtojen luonnonhoito on kustannustehokasta

• Maisema- ja virkistysarvot paranevat hoitotöiden seurauksena

• Monet perinneympäristöt ovat lehtoja ja niiden hoito auttaa myös perinnelajiston säilymistä

• Talousmetsien hoitotöillä vähennetään hakkuissa luonnolle koituvia haittoja ja säilytetään 
lehtolajiston vaatimat keskeiset rakennepiirteet 

• Hoitotöillä lisätään talousmetsälehtojen monimuotoisuutta ilman suojeluun sitoutuvia varoja

• Kuusikon varjostuksessa ei synny järeää, paksuoksaista, vähitellen lahoavaa ja onttoutuvaa
(mulmipuita) lehtipuustoa



Mulmipuita



Kuusi on luontainen lehtolaji

• Kuusen merkitys on yleensä lehtolajistoa köyhdyttävä

– Varjostus vähentää valoa vaativaa kasvillisuutta

– Routa sulaa hitaammin

– Kuusi tuottaa kosteaa ja viileää pienilmastoa

– Neulaskarike happamoittaa lehtomaata ja muuttaa sen rakennetta

– Happamoituminen heikentää maaperän hajotustoimintaa, 
ravinteiden saantia, jolloin vaatelias kasvilajisto taantuu

– Kuusen juuristokilpailu syrjäyttää lehtolajistoa

• Kuusesta myös hyötyä lehdoissa monille lajeille

– Tarjoaa suojaa, ravintoa ja pesäpaikkoja linnuille ja liito-oravalle

– Kuusella paljon muutakin seuralaislajistoa

• mm. vaateliaita mykorritsasieniä ja kuusen karikkeen lahottajia

– Vanhat kuusivaltaiset lehdot ylläpitävät vaateliasta lahopuulajistoa



Kuusen poisto on tarpeen

• Kun kuusi heikentää

– valoa ja lämpöä vaativan lehtolajiston elinmahdollisuuksia

– jalopuiden tai pähkinäpensaan menestymistä

– muita arvokkaita tai suojeltavia lehdon luontoarvoja

• Vaikka kuusia poistetaan lehdoista, kuusella menee yleisesti hyvin

– kaikki kuusen seuralaislajit eivät edellytä kasvupaikakseen lehtoa

– monille varjostuksesta kärsiville lehdon lajeille lehdot ovat ainoita 
elinympäristöjä



1/3 Lähtötilanne



2/3 Kahden vuoden kuluttua



3/3 Kolmen vuoden kuluttua



Milloin kuusten poisto ei ole tarpeen?

• Vanhat kuusikkolehdot ja sekametsät

• Luontaiset ja järeät kuusikkolehdot, varsinkin jos ne ovat kytkeytyneet 
vanhoihin kuusimetsiin

• Kuusikot, joissa esiintyy vaateliasta kuusen seuralaislajistoa

• Kuusikot, joissa on järeää kuusilahopuuta

• Kosteat lehdot, joissa kasvillisuus sopeutunut varjostukseen



Luonnontilainen 
vanha lehto

- Sekapuustoinen lehto

- Yli 50 cm paksuja haapoja

- Lahopuustoa

- Liito-oravakohde



Luonnontilainen 
vanha lehto

- Ravinteikas supparinne

- Kuivan lehdon piirteitä

- Vanhaa puustoa

- Useita puulajeja

- Maa- ja pystylahoa

- Kerroksellisuutta

- Rehevä kenttäkerros



Luonnontilainen 
vanha lehto

- 70-80 cm paksuja vanhoja
kuusia

- OMaT (käenkaali-oravanmarja) 
lehtoa

- Runsas puuston varjostus

- Vähäinen kenttäkerros

- Suurin luontoarvo järeissä
kuusissa ja tulevassa
lahopuustossa



Lehtojen hoidon tavoitteet

• Määriteltävä tapauskohtaisesti, mitkä ovat kohteen tärkeimmät 
turvattavat ominaisuudet

– lajit, eliöyhteisöt, lehtokasvillisuus, lahopuusto, kerroksellisuus, 
rakenteelliset ominaispiirteet, perinnebiotoopit, maisema…

– toisaalta olennaisinta on keskittyä

• puuston rakennepiirteisiin ja lajirunsauteen

• järeän ja kuolleen puuston lisäämiseen

• Kohteita ei voida hoitaa ”sapluunaratkaisuilla”

– tiettyjä periaatteita on joilla päästään hyvään alkuun

• Eri kasvillisuusvyöhykkeillä ja lehtotyypeillä eri tavoitteet

• Osia hoidettavista alueista voidaan jättää myös luonnontilaan

• Otettava huomioon myös metsänomistajan tavoitteet



Kuivien lehtojen hoito

• Kuusi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin muilla lehtotyypeillä

• Kuivissa lehdoissa erityisen tärkeää valo ja lämpö

• Neulaskarikkeella voimakkaampi happamoittava merkitys, koska 
maaperässä on vähäisempi puskurivaikutus

• Voimakkaita vaihtelevia harvennuksia ja pienaukkoja

• Kuusen poisto ensisijainen toimenpide

• Verrattuna varsinaisten karujen paahderinteiden hoitoon, mutta 
kuivissa lehdoissa ei tehdä laajoja avoimia alueita



Tuoreiden lehtojen hoito

• Hoitotöiden tavoitteet ja mahdollisuudet moninaisia

• Tietyt monimuotoisen metsän ominaispiirteet tavoiteltavia

– kerroksellinen puusto

– monilajinen puusto

– tiheysvaihtelu

– lahopuuta

• Eri lajiston erilaiset tavoitteet painottuvat hoitotöiden valinnassa

– Liito-oravalle jätetään kuusia suojapuiksi

– Valkoselkätikan esiintymisalueilta kuusen poisto tarpeen

– Lehtokasvit tarvitsevat valoa, mutta kuuset ovat monille sienilajeille 
tärkeitä kumppaneita



Kosteiden lehtojen hoito

• Hoitotarve yleensä vähäinen

• Kuusi valtapuulaji kosteissa lehdoissa

• Lehtolajisto sopeutunut varjoisaan ja kosteaan pienilmastoon

• Ojitettujen tai kuuselle istutettujen kohteiden ennallistaminen

• Uhanalaisten lajien hyväksi tehtävät hoitotyöt

• Jos hoitotöitä tehdään

– usein poimintahakkuita

– maaperä usein pehmeää, joten routa tarpeen hoitotöiden tekemiseen

– hakkuutähteitä ei yleensä tarvitse poistaa



Talousmetsälehtojen hoito



PEFC sertifiointi ja lehdot

• Kriteerissä tarkoitettujen, 
taimikkovaihetta vanhempien 
lehtojen tärkein säilytettävä 
ominaispiirre on useasta 
puulajista koostunut 
lehtipuuvaltainen puusto 
(>50 %)

• Kasvatushakkuissa toimitaan 
siten, että lehtipuuvaltaisuus 
säilyy



FSC sertifiointi ja lehdot

Säästettävät kohteet:

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

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

• Puustorakenteeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset varttuneet tai sitä 
vanhemmat lehtipuustoiset (>50 %) lehdot, joissa lehtilahopuuta yli 5 m3/ha

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kosteat lehdot sekä 
lehdot, joissa on vanhoja, kookkaita tai lahovikaisia jalopuita

Hoidettavat kohteet: 

• Kasvillisuudeltaan edustavia lehtoja, jotka eivät kuulu em. kohteisiin, tulee hoitaa 
siten, että edellytykset vaateliaan ja monipuolisen lehtolajiston säilymiselle 
turvataan.



FSC sekapuustoinen 
lehto

• FSC:n mukainen
sekapuustoinen lehto

• PEFC sertifiointi ei turvaa

• METSO I-luokan kohde



Talousmetsälehtojen uudistaminen

Tuoreet lehdot

• Kuusivaltaisten tuoreiden lehtojen uudistaminen avohakkuulla

– hakkuu maan ollessa roudassa

– hakkuutähteiden keruu suositeltavaa

– ei maanmuokkausta tai mahdollisimman kevyesti, ei sekoiteta multaa 
kivennäismaahan

– tavoitteena usean puulajin sekametsä

– ei täystiheää istutusta, hyödynnetään luontaista taimettumista

– etelässä mahdollista uudistaa jaloilla lehtipuilla (huom. hirvieläimet ja jänikset)

• Uudistaminen pienaukkohakkuilla

– kuusikot uudistuvat usein kuusikoksi, vaikkakin syntyy rakenteellista vaihtelua

– pienaukkojen sijoittaminen valon puolelle metsikköä lisää lehtipuuston määrää

– haavan taimettumista voi hyödyntää uudistamisessa



Talousmetsälehtojen uudistaminen



Talousmetsälehtojen uudistaminen



Luontaista uudistumista



Talousmetsälehtojen uudistaminen

Kosteat lehdot

• Pyritään erirakenteiseen metsän kasvatukseen

– poiminta- ja pienaukkohakkuut

• Säilytetään luontainen vesitalous, ei ojituksia tai maanpinnan muokkausta

• Routa ehdoton edellytys puuston korjuulle

• Hakkuutähteitä ei tarvitse poistaa

• Säästetään runsaasti lehtipuustoa



Talousmetsälehtojen uudistaminen

Kuivat lehdot

• Taloudellisesti tuottavimmat puulajit mänty ja rauduskoivu

• Sekapuustona suositaan muita lehtipuita, mm. haapaa ja lehmusta

• Uudistaminen siemenpuuhakkuulla

– ohuen multakerroksen takia vain hyvin kevyt maanmuokkaus, pintaraapaisu

• maanmuokkauksen seurauksena voi nousta uusia lajeja siemenpankista

• Poiminta- ja pienaukkohakkuut mahdollisia

• Jos hakkuussa poistuu kuusta, kerätään hakkuutähteet

• Säästöpuuryhmiä ja tiheyden vaihtelua myös luontaisessa uudistamisessa



Kuivan harjulehdon pienaukkohakkuu



Säästöpuusto

• Runsaan säästöpuuston keskittäminen lehtoalueille

• Puulajivalikoima lehdoissa yleensä runsas

– seuralaislajien kirjo suurempi

– taloudellisesti vähäarvoisten puiden jättämiselle pienempi kynnys

• Lehtipuusto kasvaa suurikokokoiseksi

– runsaasti elinympäristöjä useille lajeille

– jatkossa järeää kuolevaa ja kuollutta puustoa, mm. mulmipuita

– puiden kaulaus ei suositeltavaa

• Lehtisäästöpuut eivät aiheuta kaarnakuoriaisriskiä

• Lehtisäästöpuustosta on hyötyä muillekin kuin lehtolajeille



Runsas säästöpuusto



Nuoren metsän hoito ja ennakkoraivaus

• Ei raivata turhaan lehtopensaita

• pähkinä, lehtokuusama, näsiä, koiranheisi…

• Suositaan lehtipuustoa hoitotöissä

• säästetään maanomistajan tavoitteiden mukaan myös

• raita, haapa, pihlaja, tuomi, lepät, jalot lehtipuut

• Monilajisilla sekametsillä

• on laajaa joukkoa eliölajeja, jotka hyödyntävät niitä

• on suuri puskurikyky ilmastonmuutosta vastaan

• Jätetään pieniä alueita kehittymään myös hoitamattomina

– potentiaalia mm. tuleviksi säästöpuuryhmiksi



Nuoren metsän hoito



Energiapuun korjuu

• Monimuotoisuudelle arvokkaita puita tai kuollutta puustoa ei tulisi 
polttaa energiaksi!

• Vain 3 % tilavuudesta muita puulajeja kuin mäntyä, kuusta ja koivuja

• Lahopuun määrän lisääminen kirjattu kaikkiin keskeisiin tavoitteisiin



”Elämää ei pidä jättää naskalien ja 
vedenpitävän repun varaan”
Maaseudun tulevaisuus 16.3.2018

”Me käytännön toimijoita edustavat tahot 
haluamme vaikuttaa omalla toiminnallamme 
siihen, että lahopuun määrä jatkossa kasvaa
talousmetsissä koko valtakunnan tasolla kaikkien 
metsänomistajaryhmien metsissä.”

”Metsänomistajalle yksinkertaisin tapa lisätä 
lahopuuta on säästää ne olemassa olevat kuolleet 
puut, jotka eivät tuoreutensa tai määränsä 
puolesta aiheuta hyönteistuhoriskiä.”

”Toimijoiden osalta tavoitteena on jättää lahot 
puut keräämättä energiakäyttöön ja minimoida 
olemassa olevan lahopuun murskaantuminen 
koneilla liikuttaessa.”



Energiapuuhakkuussa jäänyt monipuolinen lehtipuusto



Lehtolaikusta hakattu haavat energiapuuksi. Ei näin!



Monimuotoisuudelle arvokasta energiapuuta lehtolaikusta. Ei näin!



Harvennushakkuut

• Taloudellisti kannattavissa hakkuissa mahdollista ottaa huomioon 
luonnon monimuotoisuus

• Säilytetään puuston ja pensaston kerroksellisuus

• Puulajivalikoima säilytetään runsaana, suositaan lehtipuita

• Puuston ikärakennetta ei tasata

• Säästetään myös vanhaa ikäluokkaa hakkuissa

• Harvennustiheyttä vaihdellaan ja jätetään alueita harventamatta

• Korostetaan olemassa olevia ominaispiirteitä

– valoa ja varjoa, lämpöä ja kosteutta

• Korjuuajankohta pääsääntöisesti talvella

– kuivat ja kantavat tuoreet lehdot myös muulloin

– ei lintujen pesimäaikaan



Harvennukset pääosin maan ollessa jäässä
Erityispuiden merkintä tarvittaessa



Lehtipuuston osuuden kasvattaminen



Säästetty riistatiheikkö ja pähkinäpensas



Kuivan harjulehdon hoitoa



Erirakenteinen metsänhoito

• Puusto lehdoissa luontaisesti usein erirakenteista 

• Monimuotoinen metsän käsittely tuottaa erirakenteisia metsiä

• Pitkällä aikavälillä voi johtaa lehdon kuusettumiseen

• Jalopuumetsiin erirakenteinen metsänkasvatus sopii

• Pienaukot valon puolella metsää mahdollistavat lehtipuuston 
uudistumisen



Poimintahakkuu



1/3 Pienaukkohakkuu 



2/3 Pienaukkohakkuu 1. vuosi



3/3 Pienaukkohakkuu 10 vuotta



1/2 Pienaukko kuusikossa

Pähkinäpensas



2/2 Pienaukon 
kuusettumista



1/3 Pienaukko pähkinälehdossa



2/3 Pähkinälehto vuoden kuluttua



3/3 Pähkinälehto neljän vuoden kuluttua



Luonnonhoito talousmetsälehdoissa 

KERTAUS: Neljä tärkeää asiaa, joilla lisätään monimuotoisuutta

1. Puuston kerroksellisuus

• kaiken ikäistä ja kokoista puuta

2. Metsän tiheysvaihtelu

• aukkoisuutta ja tiheikköjä ja kaikkea siltä väliltä

3. Runsas puulajien vaihtelu

• lähes kaikki Suomen puulajit menestyvät lehdoissa

4. Lahopuusto

• järeää maa- ja pystylahopuuta ja useita puulajeja



Luonnonhoidon tuloksena 

• Nuoria puustoryhmiä

• Järeää puustoa

• Lisää lahoavaa puustoa

• Enemmän lehtipuita

• Lisää jalopuita 

• Runsastuva pensaskerros

• Avoimia, lämpimiä laikkuja

• Hoitamattomia tiheikköjä

• Kauniita metsämaisemia
Raita



Mitä metsänomistaja voi itse tehdä

• Sopiminen puunostajan kanssa säästettävistä kohteista

– Monimetsä-hankkeen tarkistuslista

• Säästettävien puiden, puuryhmien tai muiden alueiden merkitseminen 
ennen hakkuuta tai ennakkoraivausta

• Moto-kuskin tai metsurin kanssa keskustelu ennen hakkuun 
aloittamista

– Kirjallisten ohjeiden antaminen 

• Pienialaisten kohteiden omatoiminen hoitaminen

• Tiedon ja osaamisen hankkiminen

• Luontoarvoiltaan merkittävien kohteiden määräaikainen tai pysyvä 
suojelu

• Vieraslajien poistaminen



Vieraslajit lehdoissa

• Koko ajan paheneva ongelma

• Leviävät puutarhoista ja puutarhajätteistä

• Tavallisimpia puutarhalajeja

– jättipalsami, lupiini, jättiputki, isotuomipihlaja, koristetatarlajit, 
piiskut ja angervot

• Lehtoihin istutettuja tai levinneitä puulajeja

– siperianlehtikuusi, palsamipihta, vuorivaahtera, kontortamänty, 
omenapuut, kirsikka, puistolehmus

• Vanhimpia tulokaslajeja on terttuselja, jota linnut levittävät

– muodostaa harvoin peittäviä kasvustoja



Lehdot perinneympäristöinä

• Laidunnus tuotti uusia elinympäristöjä metsäisille alueille

– metsälaitumia, hakamaita, lehdesniittyjä

– runsaslajisia ja monimuotoisia

• Hoidon tavoitteet eivät paljon eroa lehtojen hoidosta

– eri puulajien ja puukerrosten muodostama monimuotoinen metsä

– aukkoisuus - valoa ja ravintoa

– tiheys – varjoa ja suojaa

– hakkuutähteiden poltto tai poiskuljetus tarpeen

– maisema-, kulttuuri-, virkistys- ja luontoarvot kohtaavat

– hoito vähittäin etenevää ja aika ajoin toistuvaa



Hakamaan lehto



1/4 Perinneympäristölehdon hoito



2/4 Raivuutähteen keruu ja poltto



3/4 Vuosi hoitotöistä



4/4 Kymmenen vuotta hoitotöistä



Jalopuumetsien hoito

• Tammi, saarni, metsälehmus, vuorijalava, kynäjalava ja vaahtera (pähkinäpensas)

• Puusto monilajista, usein eri-ikäistä ja järeydeltään vaihtelevaa

• Jalopuiden viljelyä ja kasvatusta talousmetsissä tulisi suosia etenkin nykyisten 
jalopuuesiintymien lähellä

• Menestymisen edellytys valoisa ja lämmin elinympäristö

• Kuusettuminen heikentää jalopuiden menestymistä

– jalopuiden latvusto taantuu, maaperä happamoituu ja jalopuiden uudistuminen 
estyy

– kuusen poisto jalopuulatvuston ympäriltä ja nuorten taimien vapauttaminen 
kilpailevista puulajeista

– valoisuuden lisäämistä tehdään tarvittaessa vaiheittain

• Jalopuumetsissä pitkä kiertoaika, joten ne ovat vakaita elinympäristöjä monille 
eliölajeille

• Jalopuita tulisi aina jättää säästöpuiksi



Kuvia suojeltujen lehtojen hoitotöistä



Lehmuslehdon hoitoa



Pähkinälehdon hoitoa



1/2 Pähkinälehdon hoitoa käsityönä



2/2 Pähkinälehdon hoitoa käsityönä



Lehmuslehto kuusen poiston jälkeen



Haavoista kaulattu 30 % lehmus- ja pähkinälehdossa



Pihlajan kaulaus lehmuksen ja vaahteran hyväksi



Kuusen kaulaus tervaleppien välistä



1/4 Rantalehto kuusettumassa



2/4 Kuusten poisto



3/4 Hakkuutähteiden kasaus ja poltto



4/4 Luonto ja maisema hoidettu



1/4 Pähkinälehto kuusettumassa



2/4 Kuusten raivaus



3/4 Raivuutähteen poltto



4/4 Seuraavana keväänä



Lehdot ovat parhaimmillaan monimuotoisia ja maisemallisesti arvokkaita



1/2 Tietoa lehdoista ja niiden hoidosta
• SMK - Lehtokeskusalueiden luontohelmet –hanke

– https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lehtokeskusalueiden-luontohelmet

• SMK - Talousmetsälehdot monimuotoisiksi -opas

– https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/talousmetsalehdot-monimuotoisiksi-small.pdf

• SMK – Ohjeita lehtojen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen

– https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/lehtokeskusalueiden-luontohelmet-ohjeita-lehtojenhoidon-suunnitteluun-ja-
toteutukseen.pdf

• Metry/Tapio – Lehtometsien hoito- ja hakkuuopas

– https://global-uploads.webflow.com/5f44f62ce4d302179b465b3a/61278701c32f8cee277d3654_Lehtometsien%20hoito-
%20ja%20hakkuuopas%202021.pdf

• Metry/Tapio - Lehtojen hoito ja hakkuut -verkkokurssi

– https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/lehtoihin-kiinnitetaan-erityista-huomiota-metsataloudessa

• Metsähallitus - Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon opas (s. 83-109)

– https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b157.pdf

• Metsähallitus - Lehtojen hoito-opas

– Painos loppunut, ei pdf versiota netissä, saatavilla kirjastoista

• Syke - Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset lajit

– https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37996/SY41_2009_Jalopuuymparistojen_hoito_ja_uhanalaiset_lajit_sivut_1_43_luvut_
1_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Gaudeamus – Puiden asukkaat

– https://www.gaudeamus.fi/teos/puiden-asukkaat/

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lehtokeskusalueiden-luontohelmet
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/talousmetsalehdot-monimuotoisiksi-small.pdf
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/lehtokeskusalueiden-luontohelmet-ohjeita-lehtojenhoidon-suunnitteluun-ja-toteutukseen.pdf
https://global-uploads.webflow.com/5f44f62ce4d302179b465b3a/61278701c32f8cee277d3654_Lehtometsien%20hoito-%20ja%20hakkuuopas%202021.pdf
https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/lehtoihin-kiinnitetaan-erityista-huomiota-metsataloudessa
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b157.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37996/SY41_2009_Jalopuuymparistojen_hoito_ja_uhanalaiset_lajit_sivut_1_43_luvut_1_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.gaudeamus.fi/teos/puiden-asukkaat/


2/2 Tietoa lehdoista ja niiden hoidosta

• Metsäkustannus - Jalopuumetsät: perustaminen ja hoito

– Ei pdf versiota netissä, saatavilla kirjastoista

• SMK - Metsälain 10 § lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa

– https://docplayer.fi/42324-Metsalain-10-lehtolaikkujen-maarittely-ja-kasittelytarve-lounais-suomessa-suomen-metsakeskus-2015-timo-
silver-sirke-kajava-ja-hannu-heikkila.html

• Tapio – Lehtojen luonnonhoito työohjekortti

– https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/ohjekortti-lehto_0.pdf

• METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet (s. 23-26)

– https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74890/YMra_17_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

• SMK - Metsälain 10 § tulkintasuosituksia

– https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf

• UPM - Metsiemme lehtokasveja opasvihkonen

– https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yhteiset/pdft/opasvihkoset/metsiemme-lehtokasveja-opasvihko.pdf

• Wikipedia - Perustetietoa lehdoista ja lehtotyyppien luettelo

– https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtomets%C3%A4

• Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

– file:///C:/Users/jruutiai/Downloads/Suomen%20lajien%20uhanalaisuus%20-%20Punainen%20kirja%202019%20(1).pdf

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, osa 1, 2018

– https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161233/Suomen%20luontotyyppien%20uhanalaisuus%202018%20OSA1.pdf
?sequence=1&isAllowed=y

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, osa 2, luontotyyppien kuvaukset, metsät, 2018

– https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161234/SY%205%202018%20Osa%202%206%20Mets%c3%a4t.pdf?sequenc
e=44&isAllowed=y

https://docplayer.fi/42324-Metsalain-10-lehtolaikkujen-maarittely-ja-kasittelytarve-lounais-suomessa-suomen-metsakeskus-2015-timo-silver-sirke-kajava-ja-hannu-heikkila.html
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/ohjekortti-lehto_0.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74890/YMra_17_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf
https://www.upmmetsa.fi/siteassets/yhteiset/pdft/opasvihkoset/metsiemme-lehtokasveja-opasvihko.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtomets%C3%A4
file:///C:/Users/jruutiai/Downloads/Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019 (1).pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161233/Suomen%20luontotyyppien%20uhanalaisuus%202018%20OSA1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161234/SY%205%202018%20Osa%202%206%20Mets%c3%a4t.pdf?sequence=44&isAllowed=y


Lehto-oppaita ja 
lajitietoutta



Kiitos!

Jukka Ruutiainen

Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa

jukka.ruutiainen@metsakeskus.fi

p. 040 530 6721


