
Tietokortti

Metsänhoidolla
parempia mustikka-

ja puolukkasatoja
Metsien ei-puuaineisia tuotteita, kuten marjoja, arvostetaan yhä enemmän 
muun muassa niiden terveysvaikutusten vuoksi. Vaikka ulkomaiset poimijat 
ovatkin kasvattaneet marjojen kaupallista poimintaa ja satojen talteenottoa, 

valtaosa marjasaaliista päätyy edelleen suomalaisten kotitarvekäyttöön. 
Myös metsänomistajat ovat entistä monitavoitteisempia. Metsäsuunnittelussa 

on pystyttävä arvioimaan, miten eri metsänkäsittelytavat vaikuttavat 
puuntuotantoon ja marjasatoihin.



Marjasatoon vaikuttavat tekijät

Mustikan ja puolukan kasvupaikkavaatimukset 
poikkeavat toisistaan. Mustikka suosii keskimäärin 
hieman tuoreempia ja varjoisampia metsiä. Puoluk-
ka kestää valoa ja kuivuutta paremmin kuin ohutleh-
tinen mustikka.

Marjasadon muodostuminen on monitahoinen ta-
pahtumakulku. Kukintaan vaikuttavat jo edeltävän 
kasvukauden olosuhteet, koska kukka-aiheet kehit-
tyvät sen lopulla. Tämän jälkeen satoon vaikuttavat 
talven ja kevään sääolosuhteet, kukinnan ja pölytyk-
sen onnistuminen sekä marjojen kypsymisen aikai-
set säät.

Metsänhoito vaikuttaa marjasatoihin

Metsänhoidolla voidaan kasvattaa satopotentiaalia 
luomalla runsaita marjasatoja suosivia ympäristöjä. 
Mustikka hyötyy harvennuksista ja jatkuvapeittei-
sen kasvatuksen erirakenteishakkuista sekä kan-
gasmailla että metsäojitetuissa korvissa.

Avohakkuun ja etenkin sen yhteydessä tehtävän 
maanmuokkauksen jälkeen mustikan varvusto 
taantuu voimakkaasti, ja palautuminen on hidasta.

Puolukan osalta tutkimukset korostavat erilaisten 
avohakkuualojen, taimikoiden, siemenpuumetsiköi-
den ja valoisien uudistuskypsien metsien hyviä puo-
lukkasatoja.

Mustikan parhaiden kasvupaikkojen piirteitä 

 • Harvahko, puolivaloisa metsä

 • Varttunut mäntyvaltainen puusto

 • Hieman lehtipuita seassa

 • Tuore tai kuivahko kangas

 • Turvemailla mustikka- ja puolukkaturvekankaat 
sekä osa ruohoturvekankaista

 • Riittävä suojaava lumipeite ja kevätkosteus

Puolukan parhaiden kasvupaikkojen piirteitä 

 • Harva, valoisa metsä

 • Mäntyvaltainen puusto

 • Kuivahko, kuiva tai tuore kangas

 • Turvemailla karuhkot korvet, rämeet 
ja turvekankaat



Mustikkaa suosiva metsänhoito Puolukkaa suosiva metsänhoito

 • Päätehakkuiden lykkääminen

 • Harvennusten määrän tai intensiteetin 
pieni lisääminen

 • Kevyt maanmuokkaus raskaamman asemesta 
metsänuudistamisen yhteydessä

 • Jatkuvapeitteinen kasvatus erirakenteisuutta 
luovin hakkuin

 • Täystiheiden männiköiden päätehakkuut

 • Kiertoajan jatkaminen harvapuustoisissa 
männiköissä

 • Harvennushakkuut
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Puolukka kestää muokkausaloilla maavarsiyhteyk-
sien katkeamista mustikkaa paremmin. Havaintoja 
hyvistä ja vakaista sadoista on aukkojen ja varttu-
neiden metsien auringonpuoleisilta kuviorajoilta.

Kuvissa on esitetty marjasatomalleilla laskettu hy-
väsatoisen marjametsän mustikka- ja puolukkasa-
to, kun metsässä tehtävät harvennukset ja uudis-
tamishakkuu tehdään pelkästään puuntuotannon 
näkökulmasta tai hakkuissa otetaan huomioon 
sekä puuntuotannosta että marjasadoista saata-
vat tulot (= sadon poimijahinta – keruukustannus). 

Marjasadot huomioonottava hakkuuohjelma poik-
keaa pelkkään puuntuotannon huomioivaan ohjel-
maan nähden erityisesti mustikkametsässä.

Parhaat mustikkasadot saadaan varttuneista met-
sistä, joten uudistamishakkuuta kannattaa viiväs-
tyttää noin 25 vuotta. Sen sijaan parhaat puolukka-
sadot saadaan uudistusaloilta ja taimikoista, joten 
uudistamishakkuuta ei marjasatojen kannalta kan-
nata lykätä yhtä kauan kuin mustikan kohdalla. Ku-
vat perustuvat julkaisuun Miina ym. (2016).
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Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta on 
osa Karelia CBC -ohjelmaa, jota on rahoittanut 
EU ja Suomen valtio.
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Pölyttäjähyönteisiä hyödyttävät

 • Paljaan maan alueet kuten metsäteiden 
pientareet: tärkeitä maassa pesiville hyönteisille, 
kuten hietamehiläisille. Marjakasvien tärkeimmät 
pölyttäjät, kimalaiset, pesivät tyypillisesti 
vanhoissa myyränkoloissa

 • Lahopuun jättäminen ja lisääminen esimerkiksi 
säästöpuiden ja tekopökkelöiden avulla: monet 
erakkomehiläiset tarvitsevat pesimäpaikoikseen 
kuollutta puuta. 

 • Keinopesillä voidaan myös helpottaa pölyttäjien 
asuntopulaa 

 • Hakkuualojen ja metsäteiden reunojen 
niittykasvillisuus monipuolistaa ja parantaa 
pölyttäjien ravintotilannetta

Pölyttäjähyönteisiä suosiva metsähoito

Harvennusten ja erityyppisten hakkuiden hyöty 
marjomiselle ja marjojen laadulle aiheutuu lisään-
tyneestä valosta ja siitä, että monet pölyttäjähyön-
teiset hyötyvät parantuneista valo-olosuhteista.  

 
Pölyttäjillä on ratkaiseva merkitys marjasadoille. 
Pölyttäjähyönteisiä suosivassa metsässä on koko 
kasvukauden ajan riittävästi kukkivia mesikasveja 
ja pesäresursseja.
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