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Miten lehtoja suojellaan tai niiden käyttöä rajoitetaan

• Luonnonsuojelulaki 29 §

– pähkinäpensaslehdot

– jalopuumetsät

• Metsälaki 10 § ja lehdot

• Metsäsertifiointi 

– PEFC  ja FSC

• METSO-ohjelman vapaaehtoiset keinot

– pysyvä suojelu ja määräaikainen suojelu (ympäristötuki)



Luonnonsuojelulain 29 § lehtoluontotyypit

• Pähkinäpensaslehdot

– vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita ainakin 
20 kappaletta hehtaarilla

• Jalopuumetsiköt 

– vähintään 20 runkomaista jaloa lehtipuuta hehtaarilla

– läpimitta on rinnankorkeudella yli 7 cm, tammella 20 cm

– usein lehtoja mutta ei edellytys

• Edellyttää, että ELY-keskus on tehnyt rajauksen ja päätöksen asiasta

• Kohteiden tulee olla vähintään luonnontilaisen kaltaisia

• Alueita ei saa muuttaa niin, että ominaispiirteet vaarantuvat

• Ominaispiirteiden säilymistä tukevat hoitotoimet sallittuja ELYn luvalla



Luonnonsuojelulain 
29 § mukainen 
jalopuumetsä

Metsälehmuslehto



Luonnonsuojelulain
29 § mukainen
pähkinäpensaslehto



Metsälain 10 § ja lehdot

• Erottuvat ympäröivästä 
metsäluonnosta selvästi ja ovat 
pienialaisia

• Lehtomulta, vaatelias kasvillisuus 
sekä luonnontilainen tai 
luonnontilaisen kaltainen puusto 
ja pensaskasvillisuus

• Metsälaki voimassa, vaikka kohde 
ei olisi Metsäkeskuksen tiedossa

• Kuivat, tuoreet ja kosteat 
lehtolaikut tulkitaan erillisiksi 
elinympäristöiksi
• pienialaisuus määritetään 

jokaiselle lehtotyypille erikseen



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


