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Ojitetuilla suometsillä on ratkaiseva rooli

metsätalouden kestävyyden kaikilla osa-alueilla.



Teesi 1: monimuotoisuus

Suolajistolle välttämätöntä on elinympäristön märkyys.

JOTEN: Suolajistolle saadaan lisää elintilaa vain ennallistamalla soita.



Teesi 2: vesistövaikutukset
Karttaesimerkit: Maanmittauslaitos/Karttapaikka

Suot on kuivattu ja vedet johdettu pois mahdollisimman tehokkaasti.

MUTTA: Kuivatuksen pitää olla maltillista ja vettä pitää viivyttää ja suodattaa.



Teesi 3: ilmastovaikutus

Puuston kasvua kiihdyttävät 
toimet kiihdyttävät turpeen 
hajoamista.

MUTTA:

Pitkän aikavälin ilmasto-
kestävyys edellyttää turpeen 
säilymistä.
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Metsäojitettujen soiden hiilidioksidipäästöt = turvetta häviää

https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1424


(syn)Teesi 4: talous

Metsäojitetut suot:

20–25 % metsämaasta ja 

puustosta

kestävä metsätalous

kestämätön metsätalous

= toivetila

≈ nykytodellisuutta

Suuri tulevaisuus

Onko tulevaisuutta?

Metsäojitetuilla soilla on paljon puustoa.

MUTTA: Metsätalouden kokonaiskestävyys on ehto puusta saataville tuloille.



SUO-hanke 2020–2023, 

Suometsäosaaja 2021,

Suometsien hoidon 

suositukset 2022 

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/suo

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/kategoriat/suometsien-hoito

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/suometsien-hoidon-erityispiirteet

https://suometsaosaaja.fi/

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/kategoriat/suometsien-hoito
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/kategoriat/suometsien-hoito
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/suometsien-hoidon-erityispiirteet
https://suometsaosaaja.fi/


Paikkatietoa on!

• metsävarakuviot

• kuivavara

• korkeusmalli

• erityisen tärkeät elinympäristöt

• korjuukelpoisuuskartta

• latvusmallit

• happamat sulfaattimaat

• valuma-alueiden rajat

• kosteusindeksi

• metsien monimuotoisuus - zonation

• maaperäkartta

• pohjavesialueet

• virtausverkko

• kitu-joutomaa-teemakartta

• uoma-analyysi

• eroosioherkkyys

• tulvariskialueet

• kiinteistörajat

• vedenpalauttamiseen soveltuvat 
suojelusuokohteet



Mikä siis on suometsien rooli tulevaisuudessa?

Metsäsuunnittelu tarvitsee kokonaiskestävyyden työkaluja

• Tietoa, vaihtoehtoja ja toimintamalli on tarjolla

• Mutta suunnittelija tarvitsee kokonaiskestäviä toimenpide-ehdotuksia

• Ihmiselle lähes mahdoton tehtävä, mutta tietokoneelle ei!

Suometsien puun tarjonnan kehitys vaatii paikkatietoanalyysiä

Minkä verran puuta saadaan tehtaille, kun:
• suoluonto turvataan

• vesiensuojelu tehokasta

• ilmastovaikutukset siedettävät

• toiminta taloudellisesti kannattavaa



Loppukaneetti

Suo- ja suometsätietous on 

saatava käyttöön paikkatieto-

työkaluina ja -analyyseinä.

Vain niin on mahdollista 

täyttää kaikki suometsille 

asetetut tavoitteet!
Mikko Niemi, väitöskirja 

https://doi.org/10.14214/df.331

Samuli Joensuu ym., HYTKY-hanke 

http://suo.fi/pdf/article10793.pdf

https://doi.org/10.14214/df.331
http://suo.fi/pdf/article10793.pdf


Kiitos!



Löydä meidät 
verkosta

luke.fi

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy jyvällä! 

luke.fi/uutiskirje

Luonnonvarakeskus (Luke) 

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

http://www.luke.fi/
http://www.luke.fi/uutiskirje

