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Taustaa

 Metsäojituksissa on kunnossapitovelkaa – tavoitteista jäädään ja neuvonta 
jää niukkenevien resurssien myötä koko ajan vähemmäksi 

 Maanomistajat avainasemassa – yhtäkään hanketta ei toteuteta elleivät 
osakkaat ole itse aktiivisia ja myötämielisiä

 Päätavoitteena on lisätä alueen metsänomistajien tietoisuutta suometsien 
eri hyödyntämismahdollisuuksista ja –tavoista

 Tulevien vuosien peruskuivatusurakan sekä siihen liittyvien 
vesiensuojelutavoitteiden onnistumisen edellytys on ojitusyhteisötoiminnan 
sekä metsäojitusalueiden maanomistajien aktivointi ja tukeminen

 Toimiva peruskuivatus on edellytys paikalliskuivatukselle

 Metsäojituksissa tulevaisuuden suunnittelut tulisi tehdä valuma-
aluekohtaisesti
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AINA tarpeen hahmottaa 
laajempi kokonaisuus!
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Suometsänhoitohankkeiden 
erityispiirteitä

 Yksittäisen maanomistajan tarpeet (esim. puukauppa) käynnistävät usein 
hankkeen, mutta sen merkitys ulottuu lähes aina useampien metsätilojen 
vaikutusalueelle 

 Ojitusyhteisöjä ei yleensä ole perustettu, vaan yhteiset ojitukset on toteutettu 
sopimusojituksina

 Toteuttamisen jälkeen esim. vesiensuojelurakenteiden kunnossapito siirtyy 
kuitenkin maanomistajien vastuulle  

 Pirstaleinen tilarakenne, maanomistajien erilaiset tavoitteet

 Yhteishanke on usein paras ja joskus jopa ainoa mahdollisuus 
kannattavaan suometsien hoitoon jotta ojien kunnostuksilla saavutetaan 
tavoitellut hyödyt

 Metsäojien kunto ja merkitys tulee ottaa huomioon osana muita 
metsätalouden toimenpiteitä - suometsien hoidon kokonaisvaltainen 
toimintamalli
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Metsänomistajien 
aktivoiminen

 Maanomistajille tarjotaan tilakohtaista neuvontaa kunnostusojitusten ja 
muun suometsien hoidon kehittämiseen 

 Pilottialueiden kuivatustarve selvitetään ja alueille tehdään hoito-
suunnitelmat 

 Hankkeiden suunnittelu ja toteutus "avaimet käteen"-periaatteella

 Yhteys maanomistajiin

 Hankkeen alkukatselmus / neuvottelukokous

 Hankkeen suunnittelu

 Hankkeeseen liittyvien hakkuiden / hoitotöiden suunnittelu ja toteutus

 Hankkeen toteutus

 Hankkeen päättäminen, loppukokous

 Hankkeen yhteydessä hoidetaan myös muut metsänhoidolliset ja 
puukauppaan liittyvät toimenpiteet 

 KOKO ALUE KERRALLA KUNTOON
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Metsänomistajien 
aktivoiminen

 Hankkeen toimesta metsänomistajille, metsäalan toimijoille ja sidosryhmille 
järjestetään tiedotusta ja neuvontaa laajana yhteistyönä mm. seuraavista 
aihepiireistä:

 Suometsien hoidon kokonaisvaltainen toimintamalli toteutettavien 
töiden yhteensovittamiseksi 

 Kunnostusojituksen merkitys ja toteuttamistavat 

 Suometsien ravinnetalous ja lannoitus, erityisesti tuhkalannoitus 

 Suometsien puuston korjuun perusteet ja erityispiirteet

 Turvemaiden uudistamisen menetelmät

 Erilaiset vesiensuojeluratkaisut ja rakenteet

 Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; oikeudet, vastuut ja velvollisuudet 

 Rahoitusmahdollisuudet

 Soiden muut käyttömuodot (ml. Suojelu)


