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Ongelmalliseksi tutkimustulos-
ten tarkastelun tekee se, että tur-
vemaiden metsät ovat ekologises-
ti hyvin monimuotoisia. Lisäksi 
paikalliset hydrologiset olot vaih-
televat eri puolilla maata. Joka ta-
pauksessa kunnostusojitusten ve-
siensuojeluun on panostettava jär-
kevin ja kustannustehokkain kei-
noin parhailla käytettävissä olevil-
la teknologioilla.

Myös suometsien energiapuun 
korjuu keskusteluttaa. EU:n uu-
siutuvan energian direktiivin 
(RED II) valmistelussa on tullut 
esille, ettei turvemailta korjattu 
energiapuu täyttäisi biomassan 
kestävyyskriteereitä.

Vaikuttaako 
metsäorganisaatiouudistus 
työmääriin ja  
kustannuksiin?
Mutta mikä on tehtyjen metsäor-
ganisaatiouudistusten ja kilpailun 
vapautuksen  vaikutus  kunnos-
tusojitusten ja muiden metsän-
hoitotöiden toteutukseen? Ennen 
metsäkeskuksen johdolla ammat-
titaitoinen koneyrittäjä perkasi ko-
ko kylän ojastot. Esimerkiksi vie-
lä 2010-luvun alkupuolella paikal-
linen metsäkeskus kunnosti yrit-
täjän kanssa Ylistaron Hietikolla 
vanhan ojitusalueen kokonaisval-
taisesti. 

Vuonna 2012 metsäkeskusla-
ki uudistettiin, jolloin viranomais-
tehtävät jäivät metsäkeskukselle 
ja perinteiset metsänparannustyöt 

ojastoja kunnostamatta vuositasol-
la. Jos näkyvän valon aikaan (200 
työpäivää) yksi kaivinkoneyrittäjä 
luo 100 kilometriä ojaa vuodessa, 
on kentällä 220 konemiestä ja ko-
netta ilman ojitustöitä laskennalli-
sesti arvioiden. Jos kunnostusoji-
tuskustannus on 0,7-1,0 euroa met-
riä kohti, tarkoittaa pelkästään tä-
mä työvaje 15-22 miljoonaa euroa 
vuodessa alan rahavirroissa ilman 
kerrannaisvaikutuksia. 

Toimintaympäristö 
muuttunut
Vastoin yleistä mielipidettä biotuo-
tetehtaiden puita ei korjata puut-
tomilta nevoilta. Metsätaloudelli-
sesti epäonnistuneita ojituksia on 
VMI:n mukaan 13 % ojitusalasta, 
eikä niillä kannata enää operoida. 
Suomessa on edelleen ojittamatto-
mia soita 4,1 miljoonaa hehtaaria 
VMI:n (2017) mukaan. Arvokkai-
ta soidensuojelualueita tarvitaan

Luonnonvarakeskuksen tohto-
ri Mika Nieminen toi hiljattain 
julkisuudessa esille vanhojen oji-
tusalueiden valumavesien ravinne-
kuormitukset. Ilmiön on todennä-
köisesti arvioitu johtuvan turpeen 
maatuneisuudesta. 

Asia on herättänyt keskustelua, 
koska aiemmissa tutkimuksissa 
kunnostusojitusten jälkeisten va-
lumavesien kiintoainesta on pidät-
tynyt saostusaltaisiin. Myös pinta-
valuntakentät ovat kiintoaineksen 
lisäksi sitoneet valumavesien ra-
vinteita. 

Kunnostusojitus ylläpitää 
puuston kasvua

Ojanperkaukset ja täydennysoji-
tukset ovat tuottaneet noin 0,5-1,5 
kiintokuutiometrin vuotuisen kas-
vunlisän (per ha) kunnostusojitta-
mattomaan vertailuun nähden. 
Kun puuntuotantoon sopivan suo-
metsän harventaa, suon vesitalo-
utta ylläpitävä puustopääoma ale-
nee. Toimiva ojasto turvaa puus-
ton kasvua sateisten kesien, met-
sätuhojen ja ilmastonmuutoksen 
varalle. Turvemaan puustoja on 
hyvä hoitaa kokonaisvaltaisesti. 
Esimerkiksi pelkkä suometsän 
puutuhkalannoitus ei ole järkevä 
investointi, jos ojat ovat tukossa. 

Kunnostusojitus on perustel-
tua, jos vanhan ojitusalueen puus-
ton kasvu on taantunut heiken-
tyneen vesitalouden takia ja ojat 

ovat huonossa kunnossa. Lisäk-
si puuston on oltava tervettä ja el-
pymiskykyistä, eikä työkohde saa 
sijaita aivan soidensuojelualueen 
naapurissa. Nykykäsityksen mu-
kaan uudistamisikää lähenevän ja 
suon vesitaloutta ylläpitävän ”jyt-
kypuustoisen” kohteen kunnos-
tusojitus ei ole tarpeen. 

Kunnostusojitusmäärät 
jyrkästi alle tavoitteen
Luonnonvarakeskuksen mukaan 
metsämaan puuston kokonaisti-
lavuudesta on 22 prosenttia soilla. 
Valtakunnallinen kunnostusojitus-
tarve puolestaan on noin 110 000 
hehtaaria vuodessa. Luvut perus-
tuvat uusimpiin (2017) VMI:n tie-
toihin. 

Vielä 2010-luvun alussa vuo-
tuinen kunnostusojitusmäärä oli 
50 000 – 60 000 hehtaaria Metlan 
vuositilastoissa. Mutta Suomen 
metsäkeskuksen Kemera-tiedois-
sa yksityismetsien kunnostusoji-
tuksia oli tehty vain 20 000 hehtaa-
rilla syyskuun 2017 loppuun men-
nessä. Tasaisella vahdilla pääs-
täneen yksityismailla vain noin 
26 000 kunnostusojitushehtaariin 
Suomi 100 –juhlavuoden aikana?

Jos 80  000 hehtaaria kunnos-
tusojituksia jää tekemättä, merkit-
see se vuodessa noin 80 000 kiin-
tokuution kasvutappiota turvemai-
den metsissä. Jos kunnostusojitus-
vaje on 80 000 hehtaaria vuodessa 
ja ojaa on keskimäärin 275 metriä 
hehtaarilla, jää 22 000 kilometriä 

siirtyivät eri palveluntarjoajille. 
Nykyään eri tahot tarjoavat kun-
nostusojituksia ja muita metsän-
hoitopalveluita pirstaleisesti.  Sa-
malla Kemera-operaatiot tuntuvat 
pilkkoutuneen. Lopputuloksena 
kylätasolla turvemaiden harven-
nushakkuut ja vesitalous jäävät 
kokonaisvaltaisesti hoitamatta. 

Kun työmaat pienenevät, töi-
den yksikkökustannukset tahto-
vat nousta. Suurten ojitushank-
keiden aikaan verrattuna kaivuka-
lusto on entistä enemmän lavetilla 
tien päällä eikä työmailla. Onnek-
si kaivinkoneet sopivat eri metsän-
hoitotöihin monipuolisesti.  

Jos kunnostusojitus ei sisälly 
metsänhoitopalveluja tarjoavan 
konseptiin tai liiketoimintaosaa-
miseen, saattaa tarpeellinen oji-
tus unohtua. Voi myös ilmetä, et-
tä kymmenen hehtaarin puutuh-
kalannoitus kannattaa todella hy-
vin metsänomistajalle, muttei lan-
noitus kannata metsänhoitopalve-
lun tarjoajalle.

Metsänhoitoinvestoinnit 
tulevaisuuden puuhuollon 
tae
Ojastojen kunnostukset turvaavat 
tulevaisuuden metsävaroja, ja yk-
sityismetsien töihin voi saada jul-
kista tukea. Metsäautotien perus-
parannus, penkkatien rakentami-
nen ja kunnostusojitus kohottavat 
metsätilan arvoa. 

Kunnostusojitusmäärät 
romahtaneet 

-miten käy 
tulevaisuuden 
puuhuollon?
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Suomen suoalasta on metsäojitettu 
noin 4,7 miljoonaa hehtaaria. Varsinkin 
Pohjanmaan maakuntien puuhuolto on 
paljolti turvemaiden metsien varassa. 
Metsäteollisuuden uudet tehdasinvestoinnit 
tarvitsevat lisää puuta. Samaan aikaan 
kunnostusojitusmäärät ovat eri syistä 
vähentyneet jyrkästi. On aihetta kysyä, 
miten tulevaisuuden puuhuollon käy, jos 
puuntuotantoon sopivat vanhat ojitusalueet 
jäävät oman onnensa nojaan? Teema 
koskettaa myös metsäkoneyrittäjiä.  

Sotien jälkeen Suomi me-
netti silloiselle Neuvosto-
liitolle noin kaksi miljoo-
naa suohehtaaria. Vielä 

1960-luvulla Suomessa oli puupu-
la. Laajoilla puuntuotanto-ohjelmil-
la lisättiin yksityismetsien puuva-
roja ja samalla turvattiin metsäte-
ollisuuden kotimaiset investoin-
nit. 

Turvemaiden ojitukset ja lan-
noitukset ovat olleet keskeisim-
mät työkalut puuvarojen lisäämi-
sessä.   Rahoituslakien,  alan or-
ganisaatioiden  ja koneyrittäjien 
ansiosta Suomen metsien vuosi-
kasvu on Valtakunnan metsien in-
ventoinnin (VMI) mukaan noin 
105 miljoonaa kuutiometriä. Ää-
nekosken, Pietarsaaren, Varkau-
den ja muiden paikkakuntien uu-
det tehdasinvestoinnit tarvitsevat 
lisää puuta. 

Vuosikymmenen alun kunnostusojituskohde Seinäjoen Ylistarossa. Esimerkkitilalla 
perattiin ojia noin viisi kilometriä. Tilalla on myös yksityinen soidensuojelualue.

Metsäteollisuuden uudet 
tehdasinvestoinnit tarvitsevat lisää 
puuta.   On kuitenkin aihetta kysyä, 
miten turvemaametsien puuhuollon 

käy, jos ojitusalueet jäävät oman 
onnensa nojaan tai turvemaiden 

metsien käyttöä rajoitettaisiin liikaa? 

Risto Lauhanen nostaa jutussaan esil-
le tärkeän asian. Kunnostusojituksia 
tehdään tarpeeseen nähden liian vä-

hän. Jutussa luetellaan myös keskeisimmät syyt 
määrien vähentymiseen. Näkökulma sopii hy-
vin soisimpiin maakuntiimme Länsi- ja Pohjois-
Suomessa. Muualla suometsien hoidon tilanne 
on tätäkin haastavampi. Kunnostusojituksen 
loppuminen ei tietenkään näy välittömänä raju-
na puuston kasvun hiipumisena soilla, vaan hi-
taana muutoksena, jonka vaikutus on nähtävis-
sä vasta vuosien ja vuosikymmenten kuluttua. 
Aivan samoin, kun voimme nyt vuosikymmenien 
kuluttua nauttia 60- ja 70-lukujen suurista pa-
nostuksista puuntuotantoon soillakin.

Valtion osin tukemat työlajit vaativat val-
tavan suunnittelu- ja hyväksymisbyrokratian ja 
niiden vaatima työmäärä ei houkuttele suunnit-
teluorganisaatioita edes aloittamaan toteutumi-
seltaan epävarmoja yhteishankkeita. Kestävän 
metsätalouden rahoituslain uudistamisen yhte-
ydessä tähän asiaan on paneuduttava kunnolla. 

Jos kunnostusojituksia ei suunnitella, niin ei 
niitä tule koneyrittäjille toteutukseenkaan. Kone-
yrittäjät eivät tietenkään jää odottamaan näitä 
töitä, vaan siirtyvät mahdollisuuksien mukaan 
muihin töihin. Tätä muutosta kuvaa Koneyrit-
täjien toteuttaman asiakastahokyselyn tulokset. 
Vuonna 2016 enää 16 prosenttia metsänparan-
nustöitä tekevistä yrityksistä sai yli 90 prosent-
tia liikevaihdostaan metsänparannus- ja met-
sänhoitotöistä. Vuotta aiemmin vastaava osuus 
liikevaihdosta tuli yli kolmannekselle yrityksiä. 
Kysymys onkin se, tulevatko nyt muita töitä löy-
täneet koneyrittäjät takaisin metsänparannus-
töihin, vai menetämmekö nyt tämän rautaisen 
osaamisen? Kirjoituspöydällä ei synny yhtään 
ojaa!

Suometsistä on syytä olla huolissaan
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