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Johtokatu 10 m
20 kV:n johto

SUOSITUSTEN MUKAISTA METSÄNHOITOA

Vierimetsänhoito tarkoittaa johtokadun vieressä olevan metsän 
harvennusta ja taimikonhoitoa. Tavoitteena on aikaansaada 
sellainen puuston rakenne, että metsä kehittyy hoitamatonta 
metsää paremmin kestämään siihen kohdistuvat lumen ja 
myrskyjen rasitukset.

Teemme hoitotoimenpiteitä keskijänniteverkossa koneellisesti 
ja miestyönä noin kymmenen metrin etäisyydellä johtokadun 
reunasta. Yksittäiset puut, jotka ovat selvästi vaarassa kaatua 
sähköjohdolle, poistamme kauempaakin. Hoidamme vierimet-
siä vuosittain noin 500 johtokilometriä ja valitsemme kohteet 
alueilta, joilla vikoja on esiintynyt usein ja joille ei kohdistu 
lähivuosina sähköverkoston saneeraushankkeita.

Hoidamme taimikot suositusten mukaan. Varttuneista taimi-
koista pyrimme poistamaan lehtipuuston kiinnittämällä huo-
miota siihen, että toimenpide ei tee taimikosta vajaatuottoista. 
Pienistä taimikoista poistamme siemen- ja jättöpuut kahden-
kymmenen metrin etäisyydeltä johtokadusta.

Nuorissa kasvatusmetsissä teemme usein ennakkoraivauksen 
ennen harvennusta. Poistamme vierimetsästä ensin riukuun-
tuneet, kallistuneet, huonokuntoiset, haaroittuneet ja oksaiset 
puut, jonka jälkeen harvennamme puuston. Varttuneissa kas-
vatusmetsissä vältämme myrskytuhoriskiä lisääviä harvennuk-
sia poistaen kuitenkin riskipuut.

Vierimetsänhoito
Mittavista verkostosaneerauksista huolimatta suurin osa sähköverkostamme sijaitsee edelleen

metsissä ja puut ovatkin merkittävä vaurioiden ja sähkökatkojen aiheuttaja. Hyvin hoidetulla vierimetsällä 
voidaan parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja ehkäistä sähkökatkoja. Toimenpiteet tehdään metsän-

hoitosuositusten mukaisesti mahdollisimman kattavasti ja riittävästi puustoa harventaen.

VIERIMETSÄNHOITO KANNATTAA

Kaikkiin vierimetsänhoidollisiin toimenpiteisiin pyydämme aina 
luvan maanomistajalta ja tarjoamme mahdollisuuden myydä 
hakkuissa kertyvät puut yhteismyynnissä puunostajille. Suunni-
telmallinen hoito kannattaa, sillä maanomistaja saa maksutta 
ammattilaisen toteuttaman metsänhoitotyön, puun myyntitulo-
ja sekä varmemman sähköntoimituksen alueelle.

 Hoidettu metsä tuottaa parhaiten
 ja kestää hyvin lumi- ja myskytuhoja.
 Vierimetsänhoito on siis sekä metsän-
 omistajan että verkkoyhtiön etu!

TEKOPÖKKELÖILLÄ TUETAAN METSÄN ELIÖSTÖÄ

Vierimetsänhoidon yhteydessä lisäämme luonnon monimuo-
toisuutta tuottamalla tekopökkelöitä sellaisissa paikoissa, joissa 
siihen on luontaiset edellytykset. Tekopökkelöiksi valitsemme 
kaupallisesti vähäarvoisia puulajeja, kuten vioittuneita ja kuol-
leita puita. Avainlajeja ovat lehtipuut, erityisesti haapa ja raita, 
kosteilla mailla myös tervaleppä.

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeu-
delta ja jättämällä latvaosa karsimattomana maahan. Monet 
hyönteiset, sienet, käävät ja kolopesijät suosivat pystyyn jäänyt-
tä lahopuuta.

Vierimetsä, lähialue 10–15 m

Lisätietoa: savonvoima.fi/vierimetsanhoito


