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Suometsän hoito

• Kartoitetaan kokonaisvaltaisesti aikanaan ojitetun 

alueen puuston tilaa (mm. hoito- ja hakkuutyöt), 

kasvupaikan ravinnetilannetta, 

kunnostusojitustarvetta ja vesiensuojelua sekä 

kulkuyhteyksien järjestämistä 
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Suometsän hoito

• Ojitetun alueen kunnostus

› ojien perkaus

› täydennysojitus

• Vesiensuojelutyöt:             
Vesiensuojelusuunnitelma kiinto- ja 

ravinnekuormituksen vähentämiseksi

› lietekuopat, laskeutusaltaat, kaivu- ja 

perkauskatkot, vesistöjen suojakaistat, padot ja 

pintavalutusalueet

• Ojitusalueeseen liittyen piennartasanteen 

tekeminen
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Vaatimukset kohteelle

• Kohteen kasvupaikkavaatimus

› uudisojituksen jälkeen kasvu selvästi elpynyt

› ravinteisuusvaatimus: kasvupaikka eteläisessä ja 

keskisessä Suomessa kuivaa kangasta vastaava 

(varputurvekangas) ja pohjoisessa Suomessa 

kuivahkoa kangasta vastaava 

(puolukkaturvekangas I-II) tai rehevämpi

› toimenpiteen jälkeen kasvu keskimäärin vähintään 

1,5 m3/ha/v ilman toistuvia lannoituksia
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Vaatimukset kohteelle

› puustossa ei pahoja kasvuhäiriöitä

› taimikon täytettävä metsälain vaatimukset

• Puuston tila: Koko alueen puuston oltava 

metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa eikä 

hakkuu- tai hoitotöiden tarvetta ole lähimmän 5-10 

vuoden aikana taikka puuston käsittely tehdään 

suometsänhoidon yhteydessä.
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Muuta

• Voi olla yhden tilan hanke tai yhteishanke

• Suometsän hoitokohteen hankkeen vähimmäiskoko 

on 2 hehtaaria

• Piennartie (kantojen ja kivien poisto, ojamaiden 

tasaus ja rummut) voidaan tehdä ojastoa 

lähimmälle kantavalle maapohjalle.

• Uudistuskypsissä metsissä vesitalouden kunnostus 

uudistamisen yhteydessä

• Ojien ja rakenteiden kunnossapitovelvollisuus 10 

vuotta viimeisen tukierän maksusta.
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Muuta

• Toteuttamissuunnitelma hyväksyttävä ennen 

toteutustöiden aloitusta.

• Tukea voi hakea myös erikseen toteuttamis-

suunnitelman teosta ja suunnitelman 

toteuttamiseen

• Tuki voidaan maksaa useassa erässä tekemällä 

maksatushakemus, josta ilmenee tehty työmäärä 

ja verottomat kustannukset

• Koska tuen maksu perustuu todellisiin 

kustannuksiin, maanomistajan omana työnä 

toteuttamalle yhden tilan hankkeelle ei voida 

maksaa tukea. 
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Tuen suuruus

• Kun hankkeen koko on vähintään viisi hehtaaria tuki koko 

maassa 60 % ja alle viiden hehtaarin hankkeissa 30 %

kohtuullisista kustannuksista

› sisältää suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset

› lupa- ja toimitusmaksut

› osakkaille maksetut korvaukset pintavalutus- ja 

laskeutusallasalueista

• Tuki maksetaan arvonlisäverottomista todellisista 

kustannuksista useassa erässä (maksatushakemus).

• Osakkaan tuen perusteena olevista kustannuksista 

vähennetään hakemuksen jättämisen jälkeen toteuttamisen 

yhteydessä tuen saajalle metsätaloudesta syntyneet tulot
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Toteuttamissuunnitelma

• Suunnitelmaan tulee sisältyä

› hankkeen yleiskuvaus (=lausunto)

› kartta

› osakastila- ja omistajatieto

› vesiensuojelusuunnitelma

› kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja 

tarvikekustannuksiin, ym. kustannuksiin

› tiloittainen selvitys kustannuksista ja työmääristä

› tukihakemus tiloittain/ojitussopimus

› ojitus- ym. luvat
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Toteuttamissuunnitelma

› kohteen pinta-ala ja puuston keskimääräinen kasvu

› selvitys siitä, ettei kohteella ole puuston 

kasvuhäiriöitä 

› selvitys siitä, että kohteen metsät ovat 

metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa

› Ilmoitus, onko hakija hakenut tai saanut 

toimenpiteeseen muuta julkista tukea
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Toteutusilmoitus

• Työn valmistuttua toteutusilmoitukseen tulee 

liittää

› selvitys tehdystä työmäärästä työvaiheittain sekä 

kustannukset yhteensä ja tiloittain

› kustannukset eriteltävä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja 

muihin kustannuksiin

› kartta alueesta, jolla työt tehty

› kuvioiden pinta-ala 0,1 hehtaarin tarkkuudella, oja- ja 

piennartiemetrit metrin tarkkuudella

› työn yhteydessä tiloille syntyneet tulot

› työn valmistuttua ilmoitus hankkeen päättämisestä

› jos poikettu suunnitelmasta tieto miksi poikettu ja missä
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