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Suometsien hoidon 
perusosaaminen 

Käytössäsi on suometsäosaaja opiskeluaineiston verkkokurssin, suometsien hoidon 

perusosaaminen saavutettava versio. Tällä kurssilla tutustut suometsien hoidon 

perusteisiin. Kurssin sisältö perustuu metsänhoidon suosituksiin, joihin kurssin 

edetessä ajoittain viitataan. Metsänhoidon suositusten digitaalinen versio on 

vapaasti käytössä verkko-osoitteessa www.metsanhoidonsuositukset.fi. 

Kurssin kuvaus 

Kurssi perehdyttää sinut keskeisiin suometsän hoidon toimenpideratkaisuihin ja 

ympäristökysymyksiin. Onnistuneet suometsien hoitoratkaisut edellyttävät 

kasvupaikan monipuolista tarkastelua. Puuston käsittelyn suunnittelussa tulee 

tarkastella kohteen vesitalouden tilaa, hakkuutavan vaikutusta pohjaveden tasoon ja 

ravinnetalouden hoitoa. Lisäksi tulee huomioida ojien kunnostustarpeet, niiden 

tekninen toteutus sekä vesiensuojeluratkaisut. Suometsän hoitohankkeiden 

suunnittelussa otetaan huomioon myös luonnonhoito ja puunkorjuun toteutus.  

Metsäojitettujen soiden lisäksi metsätalouden piirissä on luonnontilaisia soita ja 

esimerkiksi soistumisen vuoksi ojitettuja kangasmetsiä. Suometsäosaaja-koulutus 

käsittelee pääasiassa ojitusaluemetsien hoitoa. 

Verkkokurssin lisäksi metsäammattilaisilla on mahdollisuus tehdä osaamisen 

itsearviointi Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä sähköisessä osaamistestissä. 

Verkkokurssin saavutettavan version näkymän kokoa tietokoneesi näytöllä voit 

säätää esimerkiksi painamalla CTRL-näppäimen pohjaan ja rullaamalla hiirellä 

näkymän sopivan kokoiseksi. 

http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/
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Verkkokurssin tehnyt Tapio Oy ja rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. 

Verkkokurssin valokuvien oikeudet (copyright) on Tapiolla. 

Tapio tuottaa verkkokoulutuspalveluja metsäammattilaisten osaamisen 

kehittämiseen. 

Verkkokurssin sisältö 

Verkkokurssi sisältää kahdeksan osiota, jotka ovat:  

• Turvemaiden kasvupaikkatyypit 

• Suon ravinnetalous 

• Luonnonhoito ojitusmetsissä 

• Metsänkasvatustavat 

• Hakkuutapa ja puunkorjuun suunnittelu 

• Ojitustekniikan hallinta 

• Vesiensuojelu 

• Ojittamattomat suot 
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Kuvateksti: Kuvassa on mäntyjä ja koivuja sekä hakkuussa valmistettua puutavaraa ja 

metsätraktori suometsän harvennushakkuutyömaalla. 

Turvemaiden kasvupaikkatyypit 

Kasvupaikka on tarpeen ottaa huomioon lähes kaikissa metsätalouden 

toimenpiteissä. Kasvupaikan perusteella arvioidaan esimerkiksi puuston käsittelyn 

vaihtoehtoja ja vesitaloutta sekä ravinnetalouden hoidon tarvetta. 

Suurin osa ojitusaluemetsistä luokitellaan metsäojitetuiksi soiksi, joiden 

kasvupaikkaluokittelu perustuu turvekangastyyppeihin. Ojitusaluemetsissä on myös 

soistuneita kankaita ja ohutturpeisia soita, joilta turvekerros on ojituksen 

seurauksena hajonnut. Ne luokitellaan kangasmaiden metsinä eri metsätyyppeihin. 
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Suometsien hoidon suunnittelussa lähtökohtana ovat metsäojitetuista soista 

muodostuneiden kasvupaikkojen turvekangastyypit. 

Turvekangastyypin tunnistaminen 

Turvekangastyyppi tunnistetaan kohteen kasvillisuuteen, ravinteisuustasoa 

kuvaavien opaslajien ja puustoon perusteella. Turvekangastyypit jaetaan kahteen 

alaryhmään sen mukaan, millainen suo on ollut puustoltaan ennen ojitusta. 

1-tyypin turvekankaat ovat kehittyneet aidoista puustoisista soista ja 2-tyypin 

turvekankaat avo- ja sekatyypin soista. Suometsien hoidossa on tärkeää tunnistaa ja 

erottaa nämä tyypit toisistaan, jotta niillä voidaan tehdä puuntuotannollisesti oikeita 

ja taloudellisia ratkaisuja. 

Turvekangastyyppeihin ja niiden jaotteluun 1 ja 2- tyypin turvekankaisiin ja 

rinnastukseen kivennäismaiden kasvupaikkatyyppeihin sekä turpeen 

maatuneisuuden arviointiin voit perehtyä tarkemmin metsänhoidon suosituksissa. 

Mieti hetki, miksi on tärkeää tunnistaa ja erottaa turvekangastyypit toisistaan 

suometsähoidon toimenpiteitä suunniteltaessa? Seuraavassa muutamia perusteita. 

• Alkuperäisen suon piirteet vaikuttavat muun muassa metsän kasvatustavan 

valintaan ja ravinnetalouden hoitoon.  

• Kasvupaikkatyypin perusteella kohteella voidaan tehdä puuntuotannollisesti 

oikeita ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.  

• Turvekangastyypin tunnistaminen on käytännössä tarpeen kaikissa 

suometsän hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Opaslajit 

Opaskasveilla tarkoitetaan sellaisia kasvilajeja, joiden esiintyminen on selvästi 

rajoittunut jollekin tai joillekin kasvupaikkatyypeille. Näin ollen ne toimivat oppaina 

kasvupaikkatyyppien tunnistamisessa. 

Ruohoturvekankaiden opaskasveja ovat lehtojen ja lehtomaisten kankaiden 

kasvilajit. 

Mustikkaturvekankaiden opaskasveja ovat tuoreen kankaan lajit. Tunnusomaisia 

ovat ruohot, joita ei kuitenkaan esiinny laajasti puolukkaturvekankailla.   

Puolukkaturvekankaat eroavat mustikkaturvekankaista tuoreen kankaan lajien 

niukkuuden tai puuttumisen vuoksi ja varputurvekankaista pääasiassa 

puulajisuhteiden perusteella. 

Kuvateksti: Kuvassa on kaksi metsäkasvia, oravanmarjan lehti ja metsäalvejuuri, jotka ovat 1-

tyypin mustikkaturvekankaan yleisiä opaskasvilajeja. 
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Turvekangastyyppien opaskasveihin ja kasvupaikkojen kuviin voit tutustua 

tarkemmin Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla. 

Turvekankaiden ja niiden 1- ja 2-tyyppien tunnistaminen 

Turvekankaiden ja niiden 1- ja 2-tyyppien tunnistamisessa voi käyttää apuna 

sanallista kuvausta. Esimerkiksi 2-tyypin turvekankaiden ojitusalueella on usein 

näkyvissä vielä alkuperäiselle suotyypille tunnusomainen pintatopografia. Puut ovat 

syntyneet mätäspinnoille ja välissä erottuu mättäitä matalampana entinen tasainen 

nevapinta. Hieskoivun osuus on yleensä melko runsas. Suometsien hoidossa on 

tärkeää tunnistaa ja erottaa nämä tyypit toisistaan, jotta niillä voidaan tehdä 

puuntuotannollisesti oikeita ja taloudellisia ratkaisuja. 

Turvekangastyyppien sanalliset kuvaukset 

1-tyypin ruohoturvekankaalla on aluskasvillisuudessa usein saniaislajeja ja Etelä-

Suomessa käenkaalia. Ojituksen jälkeisessä puusukupolvessa valtapuuna on yleensä 

hyväkasvuinen kuusi. Myös lehtipuut ja Etelä-Suomessa jopa jalopuut kasvavat hyvin 

tällä turvekangastyypillä. 

2-tyypin ruohoturvekankaalla aluskasvillisuudessa esiintyy muun muassa saniaisia ja 

käenkaalia. Ojituksen jälkeisessä puusukupolvessa valtapuuna on yleensä mättäillä 

kasvava hieskoivu tai kuusi, sekapuina on mäntyä ja lehtipuita. 

1-tyypin mustikkaturvekankaalla aluskasvillisuudessa esiintyy mustikan ja puolukan 

lisäksi metsätähti, metsäalvejuuri ja usein nuokkutalvikki ja vanamo. Ojituksen 

jälkeisessä puusukupolvessa valtapuuna on yleensä hyväkasvuinen kuusi. Myös 

hieskoivu kasvaa hyvin tällä turvekangastyypillä. 

2-tyypin mustikkaturvekankailla aluskasvillisuutena on mustikka ja puolukka sekä 

metsätähti, metsäalvejuuri ja muita tuoreen kankaan ruohoja. Ojituksen jälkeinen 

valtapuusto on usein mäntyä ja koivua, lisäksi kuusta esiintyy yleisesti alikasvoksena 

ja kuusi menestyy pääsääntöisesti hyvin. 

http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/suotyypit/tunnistus.html
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1-tyypin puolukkaturvekankailla aluskasvillisuudessa vallitsevat puolukka ja 

mustikka. Myös rämevarpuja esiintyy. Ruohoja esiintyy yleensä vain yksittäin. Mänty 

kasvaa hyvin tällä turvekangastyypillä. Ojituksen jälkeisessä puusukupolvessa myös 

kuusi voi olla valtapuuna. Hieskoivukin voi yltää vallitsevaan latvuskerrokseen. 

2-tyypin puolukkaturvekankaalla aluskasvillisuudessa vallitsevat puolukka ja 

mustikka. Myös rämevarpuja esiintyy. Ruohoja esiintyy yleensä vain yksittäin. Mänty 

kasvaa hyvin tällä turvekangastyypillä. Ojituksen jälkeinen valtapuusto on 

tyypillisesti mäntyä, ja hieskoivua esiintyy usein sekapuuna. 

1-tyypin varputurvekankaalla puusto on lähes yksinomaan mäntyä, hieskoivu on 

heikkokasvuista, kuusi kasvaa yksittäisinä kitukasvuisina riukuina. Pintakasvillisuus 

rämevarpujen, suopursun ja juolukan vallitsemaa, ”nevamaisista” soista kehittyneillä 

kohteilla voi olla runsaastikin tupasvillaa. 

2-tyypin varputurvekankaalla aluskasvillisuutena on vallitsevat suopursu, juolukka ja 

muut rämevarvut. Myös mustikkaa ja puolukkaa esiintyy. Puusto on lähes 

yksinomaan mäntyä. Jos kuusta ja hieskoivua esiintyy, ne ovat heikkokasvuisia. 

Jäkäläturvekankailla pohjakerroksessa ruskorahkasammal ja poronjäkälät 

muodostavat yleensä valtalajiston. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa sekä 

kanervaa, variksenmarjaa ja muita pienikokoisia rämevarpuja. Puusto on harvaa, 

kituvaa mäntyä. 

Suon ravinnetalous 

Puuston kasvuun vaikuttavat kasvupaikan ympäristöolosuhteet ja varsinkin 

maaperän ominaisuudet. Puuston kasvu ja laatu heikkenevät, jos maaperässä on 

ravinteiden puutetta tai epätasapainoa. 

Suon pintaturpeen typpipitoisuutta voidaan helposti arvioida puristusmenetelmällä. 

Turvepaakkua puristetaan nyrkissä ja jos turvenäyte pursuaa sormien läpi, 

maaperässä on yleensä typpeä riittävästi puiden tarpeisiin. Turvemailla typpeä 
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yleensä riittää, mutta muista ravinteista voi olla puutetta. Paksuturpeisilla II-tyypin 

puolukka-, mustikka- tai ruohoturvekankailla puiden kasvua rajoittaa yleensä 

fosforin ja kaliumin puute. 

Kuvateksti: Kuvassa on turvepaakku henkilön kädessä. Turvepaakkua on puristeltu turpeen 

maatuneisuuden ja pintaturpeen typpipitoisuuden arvioimiseksi. 

Ravinnepuutosten tunnusmerkkejä näkyy yleensä puustossa, esimerkiksi 

loppukesällä kuusessa näkyvä edellisvuoden kasvaimien neulasten kellertävä sävy 

voi kertoa kaliumin puutteesta. Lievä ravinteiden epätasapaino ei kuitenkaan aina 

näy puustossa, vaan tilanne havaitaan vasta, kun puutosoireet näkyvät 

kasvuhäiriöinä. Tällöin puuston kasvu on yleensä jo hidastunut. 
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Fosforin puutoksen vaikutuksia 

Fosforin puutos heikentää mäntyjen pituuskasvua. Kasvaimet ovat ohuita, osin 

mutkaisia ja paljaan oloisia. Lisäksi neulaset ovat lyhyitä ja neulaskertoja on vähän. 

Äärimmillään vain uusimmat neulaset ovat jäljellä. 

Fosforin puutos alentaa kylmänkestävyyttä, minkä vuoksi neulasten kärjet voivat 

ruskettua. Ääritapauksissa, yhdessä kaliumin puutoksen kanssa, kärkisilmut voivat 

kuolla, mistä seuraa latvanvaihtoa. 

Kaliumin puutoksen vaikutuksia 

Kaliumin puutteessa alikasvoskuusten edellisvuoden kasvaimissa olevat neulaset 

muuttuvat loppukesällä kellertävän vihreiksi tai kokonaan keltaisiksi. Uusimmat 

neulaset säilyvät yleensä vihreinä. Lisäksi kuusissa kasvupisteitä voi tuhoutua, mikä 

aiheuttaa monilatvaisuutta. Ääritapauksissa kuuset voivat muutamassa vuodessa 

jopa kuolla.  

Männyissä kaliumin puutoksen oireet näkyvät yleensä vasta vakavan puutostilan 

seurauksena. Tällöin mäntyjen edellisvuoden kasvaimissa neulasten kärjet 

muuttuvat syyskesällä kellertäviksi tai ruskeiksi. Lisäksi uusimpien kasvaimien 

neulaset voivat kellastua kärkiosistaan syksyllä. 

Boorin puutoksen vaikutuksia 

Boorin puutteessa puiden kasvupisteitä ja päätesilmuja kuolee. Puiden latvat 

haaroittuvat ja pensastuvat, jolloin puiden pituuskasvu tyrehtyy pensastumisen 

seurauksena. Boorin puutoksen oireita esiintyy männyllä, kuusella ja koivulla. 

Ravinnetilan arviointi 

Maan ravinnetilaa voidaan arvioida silmämääräisesti kasvupaikan viljavuuden ja 

puuston sekä soilla turvekerroksen paksuuden ja turpeen maatuneisuuden 
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perusteella. Ravinnetilan tarkempi selvitys voidaan tehdä maa- tai neulasanalyysillä. 

Neulasanalyysi on tarkempi vaihtoehto, mutta näytteet on otettava puiden 

latvaosasta lepokauden aikana.  

Maa-analyysi on turvemailla käyttökelpoinen, koska näytteenotto voidaan tehdä 

myös kasvukauden aikana esimerkiksi maastosuunnittelun yhteydessä. Maaperän 

ravinnetilan selvittäminen on esitetty tarkemmin metsänhoidon suosituksissa. 

Ravinnehäiriöiden korjaaminen 

Turvekankaiden ravinteisuus vaihtelee suuresti. Ravinteiden puutetta tai ravinne-

epätasapainoa pyritään korjaamaan lisäämällä niitä ravinteita, joita maaperässä on 

niukasti puiden tarpeeseen nähden.  

Lannoitus on tehokas keino nopeuttaa hoidetun havupuuvaltaisen kasvatusmetsän 

järeytymistä sekä korjata puiden kasvun hidastumista aiheuttava ravinne-

epätasapaino. Turvemaiden runsastyppisillä kasvupaikoilla, joilla on fosforin, 

kaliumin tai boorin puutos, ravinnetilan tasapainottaminen lannoituksella on yleensä 

kannattavaa. Lannoituksen vaikutus näkyy puuston kasvun paranemisena, neulasten 

elinvoimaisuutena ja pintakasvillisuuden voimistumisena. Onnistunut lannoitus 

edellyttää kohteen vesitalouden ja puuston tarkastelua. 

Lannoituskohteen vesitalous 

Lannoituskohteen vesitalouden on oltava kunnossa, jottei märkyys rajoita puiden 

kasvua. Runsastyppisillä turvemailla kalium- ja fosforilannoitus lisää puuston kasvua 

sekä kykyä haihduttaa. Tämä voi vähentää ojien kunnostustarvetta. 

Lannoituskohteen puusto 

Puuston on oltava kasvupaikalle sopivaa ja laadultaan hyvää. Puustolla on oltava 

riittävästi kasvutilaa lannoituksen hyödyntämiseksi, joten metsä kannattaa yleensä 
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lannoittaa harvennushakkuun jälkeen. Varsinkin ylitiheä metsikkö täytyy harventaa 

ennen lannoitusta. 

Luonnonhoito ojitusmetsissä 

Suometsissä, kuten muissakin talousmetsissä toimittaessa toteutetaan 

luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaaminen ja talousmetsien 

luonnonhoitoratkaisut on otettava huomioon myös ojitusmetsiä käsiteltäessä. 

Alkuperäisen suon luontoarvot ovat vanhoista ojitusmetsistä yleensä hävinneet, 

mutta hieskoivikot, pensaskerros ja lahopuukeskittymät voivat tarjota 

elinympäristöjä monipuoliselle lajistolle. 

Kuvateksti: Kuvassa on kuusipuita, maahan kaatuneita puita ja ojitetulla suolla oleva avoin kohta, 

jossa on aikoinaan sijainnut lähde. Lähde on kuivunut ja kasvanut umpeen ojituksen seurauksena. 
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Kuvateksti: Kuvassa on ojitettua suometsää, jonne ojituksen jälkeen on kehittynyt sekapuustoa, 

kuusta ja koivua sekä kuusialikasvosta ja kuolleita, lahoavia puita. Elävä ja kuollut sekä alikasvos 

tarjoavat elinympäristöjä ja suojatiheikköjä useille metsälajeille. 

Monimuotoisuuden säilyttäminen 

Monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä ovat esimerkiksi vanhat ja kookkaat 

puut, järeät lahopuut sekä metsätaloudellisesti vähäarvoiset lehtipuut. 

Hyviä talousmetsien luonnonhoidon keinoja ovat esimerkiksi säästöpuuryhmien 

jättäminen ja lahopuiden säilyttäminen ja tekopökkelöiden tekeminen sekä 

riistaeläimille tärkeä lehtipuusekoituksen ja suojatiheikköjen ylläpitäminen. 

Lisätietoja talousmetsien monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden 

edistämisestä löydät metsänhoidon suosituksista. 
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Kuvateksti: Kuvassa on noin 2 metriä korkeiden alikasvoskuusien ryhmä sekä isompia koivuja ja 

kuusia. Kookkaiden puiden alle alikasvoskuusista muodostunut suojatiheikkö on hyödyllinen 

esimerkiksi metsäkanalinnuille. 

Kuvateksti: Kuvassa on kuusia ja koivusta katkaistu noin 3 metriä korkea tekopökkelö, josta 

muodostuu ajan kuluessa lahopuuta. Hakkuun yhteydessä tehtävät tekopökkelöt ovat hyvä keino 

turvata luonnon monimuotoisuutta. 
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Luonnonhoitohankkeiksi soveltuvat kohteet 

Suometsän hoitoa suunniteltaessa tulee aina kartoittaa käsittelyalueella ja sen 

läheisyydessä olevat, luonnonhoitohankkeeksi soveltuvat kohteet. Tarkoitus on, 

ettei suometsän hoitohankkeessa suunniteltavilla toimenpiteillä heikennetä 

luonnonhoitohankkeeksi soveltuvan kohteen tilaa. 

Luonnonhoitohankkeina suometsissä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä, 

metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamista sekä metsäojituksen aiheuttamien 

vesistöhaittojen korjaamista tietyissä tilanteissa ja metsäluonnolle haitallisten 

vieraskasvilajien hävittämistä. 

Metsänkasvatustavat 

Ojitetuissa suometsissä puustoa voidaan käsitellä jatkuvalla tai jaksollisella 

kasvatuksella. Käsittelyn vaihtoehtoja pohdittaessa on otettava huomioon 

kasvupaikan vesi- ja ravinnetalous sekä kasvatustavan vesistö-, ilmasto- ja 

monimuotoisuusvaikutukset.  

Ojitetuissa suometsissä puunkorjuuolosuhteet ovat haasteellisemmat kuin 

kivennäismailla muun muassa huonon kantavuuden takia. Kannattavuus ja hyvä 

käyttöpuun tuotos perustuvat hakkuiden optimaaliseen ajoittamiseen sekä puuston 

kasvulle sopivaan maaperän vesi- ja ravinnetalouteen. 

Jatkuva kasvatus 

Jatkuva kasvatus on metsän kasvatustapa, jolla luodaan ja ylläpidetään eri aikaan 

syntyneistä puista muodostuva metsikkö. Päämenetelmiä ovat eri-ikäiskasvatus, 

jossa tehdään poiminta- ja pienaukkohakkuita sekä männyn ylispuukasvatus, jossa 

metsää käsitellään jatkuvan kasvatuksen siemenpuuhakkuilla.  
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Jatkuvan kasvatuksen hakkuilla edistetään taimettumista ja alikasvoksen 

kehittymistä, joten metsää kasvatetaan melko harvana. Kasvatushakkuissa 

pienaukon pinta-ala saa olla enintään 0,3 hehtaaria. Tämän ylittyessä seuraa 

metsälain tarkoittama uudistamisvelvoite. Ojitetuilla turvemailla metsälain 

määrittelemä jäävän puuston vähimmäismäärä on 20 prosenttia alhaisempi kuin 

kivennäismailla. Poiminta- ja pienaukkohakkuut ovat metsälain tarkoittamia 

kasvatushakkuita. Hakkuun jälkeisen vähimmäispuuston määrän voit tarkistaa 

esimerkiksi metsänhoidon suosituksista.  

Kuvateksti: Kuvassa on ojitettua suometsää, jossa kasvaa hieskoivua valtapuustona ja 

alikasvoksena noin 2 metriä korkeaa kuusen taimikkoa. 
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Kuvateksti: Kuvassa on poimintahakkuulla käsiteltyä, kasvatusvaiheessa olevaa kuusimetsää ja 

hakkuussa metsään metsäkoneita varten tehty ajoura. 

Puuston peitteisyyttä voidaan säilyttää myös kasvattamalla metsää kaksijaksoisina. 

Esimerkiksi hieskoivu uudistuu hyvin turvemailla ja sen alle syntyy usein 

kuusialikasvosta. 

Jaksollinen kasvatus 

Jaksollisessa kasvatuksessa metsän elinkaari muodostuu eri kehitysvaiheista. Metsän 

uudistamisvaihetta seuraavat taimikkovaihe sekä nuoren ja varttuneen 

kasvatusmetsikön vaiheet, kunnes metsä saavuttaa uudistuskypsyyden. 
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Kasvatushakkuun päämenetelminä jaksollisessa kasvatuksessa käytetään harvennus- 

ja ylispuuhakkuita. Harvennushakkuut ajoitetaan puuston tiheyden, rakenteen ja 

kasvukunnon perusteella. Kiertoajan harvennuskertojen määrä riippuu 

käsittelyalueen puuntuottokyvystä ja puulajirakenteesta sekä metsähoidollisesta 

tilasta. Kasvatushakkuun jälkeisen, metsälain edellyttämän vähimmäispuuston 

määrän voit tarkistaa esimerkiksi metsänhoidon suosituksista. 

Metsän uudistamisen aika on käsillä, kun uudistamisesta saadaan parempi 

taloudellinen tuotto kuin metsän edelleen kasvattamisesta. Uusi taimikko 

perustetaan viljelemällä tai luontaisesti siemenpuiden avulla. Uudistushakkuissa 

metsänomistajalle muodostuu metsälain mukainen uudistamisvelvoite. 

Kuvateksti: Kuvassa on yläharvennushakkuulla käsiteltyä, kasvatusvaiheessa olevaa kuusimetsää ja 

hakkuussa metsään metsäkoneille tehty ajoura sekä ajouran reunoille kasattua, hakkuussa tehtyä 

puutavaraa. 
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Puuston peitteisyyttä ylläpitävät kasvatustavat 

Jatkuvassa kasvatuksessa metsässä ylläpidetään eri aikaan syntyneistä puista 

muodostuvaa metsikköä. Metsää kasvatetaan melko harvana ja mm. poiminta- ja 

pienaukkohakkuilla edistetään taimettumista sekä alikasvoksen kehittymistä.  

Puuston peitteisyyttä voidaan säilyttää jatkuvan kasvatuksen poiminta- ja 

pienaukkohakkuiden lisäksi suojuspuu- ja kaistalehakkuilla sekä jatkuvan 

kasvatuksen siemenpuuhakkuilla. Luontaisen uudistamisen hakkuita ja 

kaksijaksoisen metsän kasvatusta voidaan soveltaa sekä jaksollisessa että jatkuvassa 

kasvatuksessa. 

Hakkuutapa ja puunkorjuun suunnittelu  

Ojitusaluemetsissä on runsaasti kasvatushakkuumahdollisuuksia. Haitallisten 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi niissä kannattaa suosia peitteistä 

metsänkasvatusta. Ojitusalueiden puunkorjuu vaatii monenlaista osaamista. 

Laadukas puunkorjuu turvaa tuleville vuosikymmenille puuston kasvun ja 

hakkuumahdollisuudet. Puunkorjuun huolellisuudella ja ajoituksella on suuri 

merkitys korjuujäljelle. Sulan maan aikainen puunkorjuu edellyttää hyvää 

suunnittelua ja toteutuksen ajoittamista. Korjuuvauriot uhkaavat eniten alle 

kymmenmetrisiä puita. Niiden säilyminen on oleellista peitteisenä kasvatettavissa 

metsissä. 

Käsittelyalueen koko vaikuttaa puunkorjuun tehokkuuteen  

Ojitusaluemetsien puunkorjuuta suunniteltaessa tulisi pyrkiä laajoihin 

käsittelyalueisiin, jotta puunkorjuu tehostuu ja kustannukset pysyvät kohtuullisina. 

Tavoitteena on käsittelykokonaisuus, jonka seuraava käsittelykerta on 

todennäköisesti 15–30 vuoden päästä. Leimikkoon kannattaa liittää myös 

metsänhoidollisesti kiireettömämpiä metsiköitä. 
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Jaksollisen kasvatuksen hakkuutavat  

Jaksollisen kasvatuksen kasvatushakkuutapoja ovat mm. ensiharvennus ja 

myöhempi harvennus, ylispuuhakkuu sekä väljennyshakkuu. Uudistushakkuita ovat 

mm. avohakkuu, siemen- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. 

Jatkuvan kasvatuksen hakkuutavat  

Jatkuvan kasvatuksen hakkuutapoja ovat mm. poiminta- ja pienaukkohakkuut sekä 

jatkuvan kasvatuksen siemenpuuhakkuu. Metsän kasvatus- ja hakkuutavoista löydät 

tarkempaa tietoa metsänhoidon suosituksista. 

Kuvateksti: Kuvassa on kuusipuita ja koivuja sekä jatkuvan kasvatuksen hakkuussa kuusimetsään 

tehty pienaukko, johon on reunapuuston siementämänä muodostunut noin 1-2 metriä korkeaa 

kuusen taimikkoa. 
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Ennakkoraivaus 

Puunkorjuuta suunniteltaessa on tarkistettava ennakkoraivauksen tarve. 

Ennakkoraivauksessa poistetaan runsas, näkyvyyttä peittävä alikasvos, joka voi 

haitata hakkuun toteutusta ja lisätä korjuuvaurioiden riskiä. Peitteisessä 

metsänkasvatuksessa alikasvosta pyritään kuitenkin säästämään mahdollisimman 

paljon, jolloin ennakkoraivaus tehdään hakkuuta helpottavana näkemäraivauksena. 

Ajourat 

Ajourien suunnittelussa ja sijoittelussa tulisi ottaa huomioon suometsän 

hoitohankekokonaisuus, esimerkiksi ojien kunnostuksen toteutus ja lannoitteiden 

maalevitys. Metsänhoidon suosituksissa on malleja ajourien sijoittelusta 

ojitusaluemetsiin. Ajourat sijoitetaan yleensä ojalinjojen suuntaisesti. Saran keskelle 

jätetään mieluummin harventamaton kaista, kuin tehdään sinne ylimääräinen 

ajoura. 

Puunkorjuun suunnittelun apuna voidaan käyttää ennakkoon tehtyä turvemaan 

kantavuusluokitusta ja korjuukelpoisuuskarttoja.  

Turvemaiden kantavuusluokitus 

Turvemaan kantavuutta voidaan selvittää arvioimalla alueen puuston määrä, 

pohjaveden pinnan syvyys ja turvekerroksen paksuus. Näiden tekijöiden ja 

keskimääräisen metsäkuljetusmatkan perusteella luokitellaan ajouraverkostolle 

kohdistuvaa kuormitusta. Kantavuusluokitusta voi hyödyntää muun muassa sulan 

maan aikana korjuukelpoisten lohkojen rajauksessa. Turvemaiden kantavuusluokitus 

on kuvattu tarkemmin metsänhoidon suosituksissa. 

Korjuukelpoisuuskartat 

Puunkorjuun suunnittelussa ja leimikoiden ketjutuksessa hyvä apuväline on 

korjuukelpoisuuskartat. Karttojen perusteella voidaan arvioida, miten maasto 
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kantaa eri vuodenaikoina metsäkoneita, suunnitella leimikoiden talvi- ja 

kesäkorjuulohkojen rajauksia sekä kuljetusreittejä varastoille. 

Korjuukelpoisuuskartta on avoimesti saatavilla Suomen metsäkeskuksen 

verkkosivuilta. 

Ojitustekniikan hallinta 

Turvemaiden puuston kasvuun vaikuttaa ravinteisuuden ohella turpeen ilmatila. 

Ojitus vähentää turpeen pintakerroksen märkyyttä, jolloin puiden juuriston ilmatila 

lisääntyy. Puusto haihduttaa vettä ja ylläpitää turvemaalla puustolle suotuisia 

kasvuolosuhteita.  

Ojien kunnostusta suunniteltaessa on selvitettävä, rajoittaako liika märkyys puiden 

kasvua ja millainen on kohteen ravinteisuus. Tämän perusteella arvioidaan, 

parantaako ojien kunnostus puuston kasvua riittävästi, jotta ojien kunnostus on 

taloudellisesti kannattavaa. 

Kuvateksti: Kuvassa on vanha metsäoja. Ojan viereen on hakattu avoin piennar, josta puusto on 

poistettu kaivinkonetta ja ojien kunnostusta varten. 

https://www.metsakeskus.fi/
https://www.metsakeskus.fi/
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Ojien kunnostuksen toteutusjärjestys 

Ojien kunnostusta varten määritellään kuivatustarvetta vastaava ojien kaivusyvyys. 

Ojasyvyyteen vaikuttavat muun muassa maalaji, turvekerroksen paksuus ja 

kaltevuuden vaihtelut. Liian syvät ojat lisäävät vesistöjen kuormitusta, kun taas liian 

matalat ojat eivät anna tarvittavaa kuivatustehoa. Ojien kaivaminen pyritään 

ajoittamaan kuivaan kesäkauteen. Mikäli kohteen maalaji on helposti routivaa 

ainesta, ojat kaivetaan loivaluiskaisiksi. 

Ojien kaivuu toteutetaan seuraavassa järjestyksessä. Ensin tehdään 

vesiensuojelurakenteet, esimerkiksi pintavalutuskentät ja laskeutusaltaat: sen 

jälkeen kaivetaan kuivatusojat. Ojien kaivaminen aloitetaan latvaojista ja laskuojien 

kaivaminen ajoitetaan viimeiseksi. Suositeltava ajankohta laskuojien kaivuun on 

muuta ojitusta seuraava vuosi. 

Kuvateksti: Kuvassa on kaivetun metsäojan reunaluiska, jossa näkyy turvekerroksen alla oleva 

hiesukerros. Hiesu on routivaa, herkkä eroosiolle ja aiheuttaa helposti kiintoainekuormitusta 

vesistöihin. Ojien kaivaminen loivaluiskaiseksi vähentää eroosioherkkyyttä. 
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Vesiensuojelu 

Metsätalouden toimenpiteet kuormittavat pienvesiä ja vesistöjä muuttaen niiden 

luonnontilaisuutta. Metsätalous ojitusalueella aiheuttaa kiintoaines- ja 

ravinnekuormitusta. Ojien kunnostuksen lisäksi vesistökuormitusta aiheutuu 

maanmuokkauksesta ja puunkorjuusta sekä puuston vähenemisestä hakkuiden 

seurauksena. 

Kuvateksti: Kuvassa on virtaava oja ja kivistä ojaan ladottu vesiensuojelurakenne, jolla voidaan 

hidastaa veden virtausta ja vähentää kiintoaineksen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön. 

Vesiensuojelun tavoitteet ja ratkaisut 

Metsätalouden vesiensuojelun tavoitteena on säilyttää vesistöjen, pienvesien ja 

pohjavesien ekologinen tila sekä käyttömahdollisuudet mahdollisimman hyvinä.  

Turvemaiden metsien käsittelyn aiheuttamia vesistöhaittoja voidaan vähentää 

useilla keinoilla. Vesistöjen läheisyys korostaa vesiensuojelun suunnittelun ja 
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toteutuksen tärkeyttä. Esimerkiksi maanpinnan rikkoutumista tulee välttää kaikissa 

metsien käsittelyn toimenpiteissä. 

Hakkuista johtuva puuston väheneminen 

Hakkuut lisäävät ravinnekuormitusta. Hakkuiden jälkeen ravinteita on aiempaa 

enemmän vapaana maaperässä, koska puuston ravinteiden tarve vähenee. 

Hakkuutähteistä myös vapautuu ravinteita maaperään. Lisäksi hakkuiden 

aiheuttama pohjaveden pinnan nousu helpottaa ravinteiden liukenemista veteen. 

Hakkuiden aiheuttamaa ravinnekuormitusta voidaan vähentää suosimalla metsän 

peitteisyyttä säilyttäviä hakkuita. Ojien veteen päässeitä ravinteita voidaan poistaa 

pintavalutuskentillä ja vesien palautuksella soille. 

Vesiensuojelu puunkorjuussa 

Turvemaiden puunkorjuussa kiintoainesta vapautuu yleensä vesistöjen 

läheisyydessä olevilta ajourilta, joissa maanpinta on rikkoutunut ja vesi virtaa 

ajouraa pitkin.  

Puunkorjuu kannattaa tehdä mahdollisimman kantavaan aikaan suometsiin 

soveltuvalla kalustolla sekä ottaa huomioon ojaverkosto ajourien ja 

varastopaikkojen sijoittelussa. Ojien, purojen ja norojen ylityskohta valitaan niin 

ikään maaperältään kantavimmasta kohdasta. 

Vesistöjen ja pienvesien varsille suositellaan jätettäväksi yhtenäinen, vähintään 5–10 

metriä leveä suojakaista. Erilaisilla kalustoon ja toimenpiteisiin liittyvillä valinnoilla 

vältetään maanpinnan rikkoontumista. 
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Kuvateksti: Kuvassa on kuormatraktori, johon on laitettu normaalia leveämmät telat. Leveät telat 

parantavat kantavuutta ja vähentävät kuormatraktorin aiheuttamaa maan pinnan rikkoutumista. 

Ojien kunnostus 

Ojituksen kunnostuksen suurin riski pienvesille ja vesistöille on kiintoaineksen 

huuhtoutuminen. Ojituksen kunnostushankkeelle tehdään aina 

vesiensuojelusuunnitelma ja käytetään parasta kohteelle soveltuvaa 

vesiensuojeluratkaisua. Vesistöhaittoja vähentää kaivutyön jaksottaminen usealle 

vuodelle. 

Ojia kunnostettaessa on muistettava kaivusyvyyden säätö ja 

vesiensuojelurakenteiden teko. Vesiensuojeluratkaisuja ovat mm. perkaus- ja 

kaivukatkot, lietekuopat ja laskeutusaltaat, pintavalutuskentät ja kosteikot sekä 

pohja-, säätö-, setti- ja putkipadot. 
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Maanmuokkaus 

Maanmuokkauksessa suurimmat kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumat aiheutuvat 

ojitus- ja naveromätästyksen maanmuokkausjäljestä vapautuvasta kiintoaineksesta.  

Muokkauskohteilla tulisi välttää tarpeetonta maanpinnan rikkomista ja käyttää 

kohteelle soveltuvaa vesiensuojelumenetelmää, kuten suojakaistoja ja 

pintavalutusta. Ojitusmätästys edellyttää vastaavia vesiensuojelumenetelmiä kuin 

ojien kunnostus. 

Ojittamattomat suot  

Ojittamattomista soista melko harva soveltuu metsänkasvatukseen. Tämä koskee 

varsinkin Suomen eteläosia, missä suotyypeistä valtaosa on luokiteltu uhanalaisiksi. 

Kohteet ovat yleensä pienialaisia suolaikkuja, jotka on jääneet ojitusteknisistä syistä 

ojittamatta. 

Puustoisten ojittamattomien suometsien ensisijainen käsittelytapa on jatkuva 

kasvatus. Metsä säilyy peitteisenä ja riittävä puusto säilyttää suon vesitalouden 

metsän kasvulle suotuisena. Rahkasammalpinnat ovat hyviä taimettumaan. 

Ojittamattomia soita ei nykyisin ojiteta, sillä ne ovat tärkeitä luonnon 

monimuotoisuudelle.  

Ojittamattomissa suometsissä on syytä välttää maanmuokkauksia, jotta suon 

vesitalous säilyy luonnontilaisena tai sen kaltaisena. Pienialaiset suonotkelmat ovat 

erinomaisia paikkoja säästöpuuryhmälle sekä suojatiheikölle. Ojittamattomat 

suolaikut ovat erityisen tärkeitä metsäkanalintujen poikueille. 
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Kuvateksti: Kuvassa on ojittamatonta suometsää, mäntyjä ja rämeelle tyypillisiä varpuja. 

Metsälaki suojelee erityisen tärkeitä suoelinympäristöjä 

Ojittamattoman suon käsittelyssä tulee huomioida metsälain ja metsäsertifioinnin 

vaikutus. Metsälain kymmenennen pykälän mukaan erityisen tärkeiden 

suoelinympäristöjen yhteinen ominaispiirre on pienialaisuus tai metsätaloudellisesti 

vähämerkityksellisyys sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. 

Niissä voidaan tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa 

elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan. 

Metsälain tarkoittamia, erityisen tärkeitä suoelinympäristöjä ovat: 

• Lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias 

kasvillisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus. 

• Yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat 
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erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden 

vallitsevuus. 

• Letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston 

vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus. 

• Vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot, joiden ominaispiirteenä on puuston 

vähäinen määrä ja luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous.  

• Luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai 

pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus. 

Luonnontilaisen ja luonnontilaisen kaltaisen suometsän käsittelyä suunniteltaessa 

tulee selvittää, onko käsittelyalueella näitä metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä 

suoelinympäristöjä tai soveltuuko se vapaaehtoisen suojelun METSO-rahoitukseen. 

Metsäsertifioinnin vaikutus kohteen käsittelyyn 

Metsäsertifiointi rajoittaa suoelinympäristön käsittelyä enemmän kuin metsälaki. 

PEFC ja FSC metsäsertifiointijärjestelmät kieltävät luonnontilaisten soiden 

ojittamisen ja rajoittavat ojittamattomien soiden metsien käsittelyä. 

Yksityiskohtaiset, sertifioinnista aiheutuvat suometsien käsittelyrajoitukset 

kannattaa tarkistaa Suomen FSC standardista ja Suomen PEFC standardista. 

PEFC sertifioinnissa sellaiset ojittamattomat korvet, jotka eivät ole metsälain 

tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, säilytetään ojittamattomina silloin, 

kun kohteella on riittävästi kuollutta puustoa. Korpien tärkein säilytettävä 

ominaispiirre on pohjaveden pinnan korkea taso, jota ylläpidetään jättämällä 

kohteet ojittamatta. Korpimetsissä voidaan kuitenkin tehdä kasvatushakkuita ja 

poimia yksittäisiä puita. Lettorämeet ja ruohoiset sararämeet jätetään ojittamatta ja 

metsänkäsittelyn ulkopuolelle. 
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FSC sertifioiduissa metsissä metsälakikohteiden käsittely on kokonaan kielletty. 

Lisäksi FSC sertifiointi edellyttää, että metsätalouden ulkopuolelle jätetään 

metsälakikohteiden lisäksi sekä vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen 

kaltaiset korvet, rämeet, nevat, letot ja metsäluhdat sekä suot, joilla on vanhoja ojia, 

mutta ojitus ei ole olennaisesti muuttanut puuston kasvua tai suon vesitaloutta eikä 

enää vaikuta suokasvillisuuden säilymiseen. 

Metsänomistaja päättää ojittamattoman suometsän hakkuista ja muusta 

käsittelystä. Ratkaisussa tulee kuitenkin ottaa huomioon kohteen 

metsänkasvatuskelpoisuus ja toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus, metsälain 

ja sertifioinnin vaikutus kohteen käsittelyyn sekä suon vesitalouden 

luonnonmukaisuus, jonka tulisi säilyä metsätalouden toimenpiteissä. 

Lopuksi 

Nyt olet käynyt läpi Suometsien hoidon perusosaamisen verkkokurssin sisällön. 
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