Puuston kehitysluokat
(Tapio, Hyvän metsänhoidon suositukset liite 2.1. s. 157. Hyv. 11.12. 2013)
Kehitysluokka kuvaa puuston metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta
tietyllä hetkellä monimuotoisuudesta tai muista arvoista riippumatta. Kehitysluokka
määräytyy puuston iän, rakenteen ja aiemman metsänkäsittelyn perusteella.
Säästöpuita ei oteta huomioon määritettäessä kehitysluokkien perustana olevia
puustotunnuksia.
Aukea – A0
Puuttomat tai avohakkuun jälkeen lähes puuttomat uudistusalat, joissa voi olla
verhopuustoa, kehityskelvotonta pienpuustoa ja/tai säästöpuita. Aukealla voi esiintyä
myös muutaman aarin luontaisia kasvatuskelpoisia taimituppaita. Verho- tai
pienpuustoa on korkeintaan 5 m2/ha.
Siemenpuumetsikkö – S0
Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitellyt
metsiköt, joissa siemenpuuston pääpuulajeina ovat mänty tai koivu. Taimiaines ei
vielä täytä metsälain uudistamisvelvoitetta. Siemenpuiden runkoluku on männyllä
yleensä 50–100 kpl/ha ja koivulla 10–20 kpl/ha.
Pieni taimikko – T1
Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on enintään 1,3 metriä.
Varttunut taimikko – T2
Taimikko, jonka kasvatettavien puiden keskipituus on yli 1,3 metriä. Varttuneen
taimikon keskiläpimitta rinnankorkeudella on alle 8 cm tai valtapituus on männyllä ja
kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä. Puuston rinnankorkeusikä on
eteläisessä ja keskisessä Suomessa enintään 50 vuotta ja
pohjoisessa Suomessa 120 v.
Ylispuustoinen taimikko – Y1
Kaksijaksoinen metsikkö, jossa on kasvatuskelpoinen metsälain uudistamisvelvoitteen
täyttävä taimikko sekä siemen-, suojus- tai verhopuustoa, ja jonka seuraava
metsänhoitotoimi on ylispuiden poisto. Taimikon keskiläpimitta on alle 8 cm tai
valtapituus männyllä ja kuusella alle 7 metriä ja koivulla alle 9 metriä. Ylis- tai
verhopuuston keskipituus on yleensä vähintään kaksi kertaa taimikon pituus.
Nuori kasvatusmetsikkö – 02
Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudelta on 8–16 cm. Havupuuvaltaisissa
metsiköissä valtapituus on vähintään 7 metriä ja koivikossa vähintään 9 metriä.
Rinnankorkeusikä on vähintään 11 vuotta mutta enintään 120 vuotta eteläisessä ja
keskisessä Suomessa ja 200 vuotta pohjoisessa Suomessa.
Varttunut kasvatusmetsikkö – 03
Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudella on yli 16 cm, mutta jota ei vielä
luokitella uudistuskypsäksi. Metsiköillä, joilla esimerkiksi puulajin tai kasvupaikan
karuuden vuoksi puusto ei voi kehittyä koskaan tukkipuukokoon, kehitysluokka
määritetään iän perusteella. Puuston rinnankorkeusikä on vähintään 25 vuotta.
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Uudistuskypsä metsikkö – 04
Metsikkö on uudistuskypsä, kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen
uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta. Uudistuskypsyyttä voidaan arvioida
esimerkiksi metsänhoidon suositusten taulukoiden (uudistamiskeskiläpimitat ja keski-iät, taulukot 6–8) avulla.
Suojuspuumetsikkö – 05
Kuusen luontaiseen uudistamiseen tähtäävällä hakkuulla käsitelty metsikkö, jossa jo
olemassa olevaa sekä taimettumisen kautta syntyvää taimiainesta suojataan
suojuspuustolla. Myös lehtipuuverhopuusto kuuluu suojuspuumetsiköihin. Taimiaines
ei vielä täytä uudistamisvelvoitetta. Suojuspuut voivat olla kuusen lisäksi mäntyä tai
koivua. Suojuspuuston runkoluku on yleensä 100–300 kpl/ha.
Eri-ikäisrakenteinen metsä – ER
Metsikkö, joka on eri-ikäisrakenteinen tai jota ollaan metsänhoitotoimenpiteillä
kehittämässä eri-ikäisrakenteiseksi. Puusto on eri-ikäisrakenteinen, jos latvusto ei
jakaannu selviin jaksoihin, vaan muodostuu eri jaksojen eri-ikäisistä ja erikokoisista
puista.
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