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Osallistujille esitetyn kysymykset vastaukset 

 

Metsänkasvatuksen kiertoaikoja pitäisi... 

pidentää sopivissa kohteissa. 

tarkastella huomioimalla Suomen kansainväliset ja kansalliset sitoumukset mm. 
ilmastonmuutoksen torjunnan ja monimuotoisuuden osalta 

maltillisesti pidentää sopivilla kohteilla ja tehdä asian merkitys metsänomistajille paremmin 
tutuksi. 

kasvattaa siihen sopivilla kasvupaikoilla. 

pidentää 

...pyrkiä pidentämään. Monimuotoisuuden edistämisen vuoksi kaikkialla, lähimetsissä ihmisten 
saamien terveyshyötyjen vuoksi. Varttuneet metsät ovat tutkitusti elvyttävämpiä!  

kasvattaa suosituksissa ja uudistamisrajat pitäisi palauttaa lainsäädäntöön. 

hieman lisätä siten, että hiilensidontaa voisi myydä/vuokrata ja saada siitä lisätuloa 
metsänomistajille 

Pidentää, mutta se ei kuitenkaan tarkoita että vanhojen metsien lajien elinmahdollisuudet 
merkittävästi paranisivat. Eli muut luonnonhoitotoimet silti todella tärkeitä. Erityisen suuri tarve 
pidentämiselle on tietyissä maakunnissa. 

pidentää erityisesti ekologisista ja hiilensidonnallisista näkökulmista sekä luoda aidosti toimivia 
kannustimia tähän. 

jatkaa maiseman ja monimuotoisuushyödyn vuoksi.  

pidentää koska kaikki muut metsien arvot kuin taloudellinen tuotto kasvavat. Ne ovat 
tulevaisuudessa euroja arvokkaampia!  

pidentää 

pidentää 

jatkaa, jotta järeämpää ja parempilaatuista puuta kehittyisi.  

olla muuttamatta, koska ovat toimineet hyvin! 

pidentää hiilensidonnan ja monimuotoisuuden edistämisen kannalta. 

pitää ainakin samalla tasolla kuin nyt ja niitä olisi hyvä jatkaa mahdollisuuksien mukaan, ottaen 
huomioon kasvupaikan ja puuston laadun. 

jatkaa  ympäristötekijät huomioiden. 

pohtia aina metsänomistajan omien tarpeiden näkökulmasta! 

pidentää ja vaikutuksia tarkastella laajemmin.  

pystyä lyhentämään kasvua nopeuttamalla. 

tarkastekka kompensaatiokaupan kannalta. Jos hiilikauppa kannataa puukauppaa paremmin, 
miksi se nyt vaietaan, kuten Hynysen alustuksessa?  

pidentää nykyisin uudistushakkuissa toteutuvista. 

tarkastella tapauskohtaisesti metsänomistajan tarpeet huomioiden. 

kasvattaa  

optimoida nykyistä enemmän metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. 

pidentää, perustuen ilmastovaikutuksiin (hiilen sidonta parantuisi), sekä luonnon 
monimuotoisuuden tuhoamisen/heikentämisen pysäyttämiseksi, vaikka lopputuloksena 
metsänomistaja saisikin vähemmän tuottoa. Jatkuvan kasvatuksen menetelmää tuli myös lisätä 
yhdessä kiertoaikojan pidentämisen lisäksi. 



käyttää järkevästi ja kohdekohtaisesti ottaen huomioon kohteen ominaisuudet ja eri näkökulmat 
riskejä välttäen ja uusiutuvaa luonnonvaraa hyödyntäen. Puusto järeytyy nopeammin, joten 
puuston ikään ei pidä tuijottaa. 

tarkastella sekä yksityistaloudellisesti että valtakunnallisesti. Hieno juttu, että saadaan tietoa 
kohteista, joissa voi suositella pidennettyä kiertoaikaa. 

olla kannattavaa pidentää. Metsänomistajien pitäisi saada taloudellista hyötyä tästä 

pohtia enemmän eurojen ja vähemmän prosenttien kautta. 

tarkastella tutkittuun tietoon pohjautuen tapauskohtaisesti metsänomistajan tarpeet ja 
monimuotoisuus huomioiden. 

...pitää tutkia ja kehittää. Ei pidä tehdä lähtöoletusta kummastakaan suunnasta ensin, vaan 
selvittää mitä on tapahtunut ja mikä on tavoite ja millä niihin (erilaisiin tavoitteisiin) päästään. 
Nykytilan kuvaamiseen puulajeittain ja alueittain kannattaa panostaa vielä enemmän. Vanhassa 
suosituksessa jätettiin aika paljon väljyyttä soveltajille ja näyttää siltä, että lakimuutoksen jälkeen 
on alareuna on hyödynnetty, mutta viime vuosina palauduttu takaisin päin. Missä määrin tämä 
muutos liittyy melko suureen metsätilakaupan siirtymään rahastojen ym suuntaan ja silloin usein 
hyödynnetään hakkuumahdollisuudet aika laajasti... Mitenkään ao tahoja moittimatta.  

monipuolistaa metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti välttäen ylhäältä tai ulkoapäin tulevia 
pakkoja tai rajoituksia, siten että metsänomistaja ymmärtää riskit ja päätösten seuraukset. 

säilyttää ennallaan 

ratkaista yksittäistä metsikköä laajemman tarkastelun perusteella. 

kasvattaa niillä kohteilla joille se parhaiten soveltuu saavuttaaksemme monimuotoisuus ja 
ilmastohyötyjä. 

pidentää ekologisen kestävyyden hyväksi metsälön mahdollisuuksien mukaan. 

tarkastella metsänomistajien vaihtelevat tavoitteet huomioiden. 

...nostaa, mutta vain hyvin harvennetuissa metsissä. Jos puusto on terve, hyvässä kasvussa ja 
latvukset kunnossa, metsä kannattaa harventaa tiheyteen 200 r/ha, jolloin hyvää tukkikasvua 
tulee kymmeniä vuosi lisää. 

tarkastella tapauskohtaisesti (metsänomistajan tavoite, kasvupaikka, puulaji yms). 

Pääasiassa pidentää mutta esim. missä tuhonaiheuttajien riskit ovat suuret kuten juurikääpäisillä 
mailla tulisi kiertoaikojen olla minimissään. 

 


