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Suometsätalouden erityispiirteitä

▪ Soilla metsänkasvua rajoittaa yleisesti liiallinen veden määrä

▪ Uudisojituksella on suometsien hehtaarikohtainen vuosikasvu nostettu 
monella kohteella tasosta 0-2 m3 tasoon 6-7 m3

▪ Myös kivennäisravinteiden (fosfori, kalium) puutos on yleistä

▪ Puunkorjuun kannalta suometsät ovat tavallista vaativampia kohteita 
erityisesti heikon kantavuuden ja usein pitkien kuljetusmatkojen vuoksi

▪ Tyypillistä kivennäismaita pienempi hakkuukertymä sekä puuston 
keskijäreys - korkeammat korjuukustannukset

▪ Edellyttää kivennäismaita enemmän suunnittelua ja investointeja –
keskimäärin heikompi kannattavuus 

▪ Ojien perkaus on merkittävä kustannustekijä (ei yleensä tarvetta 
kivennäismailla)
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Metsänomistajan kannalta 
olennaisia asioita

▪ Metsäojien kunto ja merkitys tulee ottaa huomioon osana muita 
metsätalouden toimenpiteitä

▪ Tulevat hakkuumahdollisuudet ja hakkuut, metsän uudistaminen ja 
hoitotoimenpiteet, energiapuun korjuu

▪ Merkittävä osa tehokkailla metsätaloustoimenpiteillä saavutetusta 
puuston lisäkasvusta sijaitsee ojitetuilla soilla

▪ Ojitetuille turvemaille syntyneet puustot alkavat olla kiireellisen 
harvennushakkuun tarpeessa (keski-ikä n. 50 v.)

▪ Katse tulee suunnata jopa 20-25 vuoden päähän

▪ Tarpeen hahmottaa laajempi kokonaisuus – suometsänhoito-
hankkeen merkitys ulottuu lähes aina useampien metsätilojen 
vaikutusalueelle

▪ Pääosin sopimusojituksia – ei ojitusyhteisöä joka hallinnoisi 
ojitusaluetta
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Suometsänhoito

▪ Suometsänhoito on kestävän metsätalouden rahoituslain 
mukainen työlaji jolla tarkoitetaan ojitetun alueen kunnostamista 

▪ Suometsän hoitohanke koostuu 
▪ tarvittavista metsänhoitotöistä ja hakkuista
▪ maankuivatuksen kunnostamisesta (kunnostusojitus)
▪ vesiensuojelutöistä
▪ mahdollisten ravinnetalouden häiriöiden korjaamisesta 

(terveyslannoitus)

▪ Suometsänhoitohankkeen, erityisesti kunnostusojituksen 
yhteydessä tulee aina huolehtia kulkuyhteyksien järjestämisen tai 
ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia töistä

▪ Tärkeää perusteltu tarveharkinta, hyvä suunnittelu ja toteutus 
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Kunnostusojitus

▪ Ajan myötä metsäojat madaltuvat ja niiden kuivausteho heikkenee 
- suon vesitalous palautuu alkuperäiseen tilaansa, ojituksen hyöty 
häviää ja alueen puuston kasvu ja tuotto laskee

▪ Vanhat ojitusalueet vaativat kunnostusta yleensä 20–30 vuotta 
ojittamisen jälkeen

▪ Kunnostaminen kannattaa tehdä silloin, kun alueen puusto vaatii 
harvennusta ja taimikot hoitoa

▪ Ojien kunto ei yksinomaan määrää pohjavesipinnan tasoa, vaan 
myös puuston haihdutuksella on merkittävä vaikutus

▪ Kunnostusojitus parantaa metsän tilavuuskasvua 0,2 – 1,8 
m3/ha/vuosi seuraavan 20 vuoden aikana

▪ Kannattavuutta voidaan arvioida sulkemalla ensin pois 
kannattamattomiksi tiedetyt kohteet
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Suometsänhoito 
yhteishankkeena

▪ Suunnittelu ja toteutus kokonaispakettina "avaimet käteen"-
periaatteella

▪ Käynnistysvaihe = hankkeen perustaminen

▪ Hankealueen alustava rajaus ja hakkuu- sekä 
metsänhoitotarpeiden alustava kartoitus

▪ Hankkeen markkinointi metsänomistajille

▪ Suunnitteluvaihe

▪ Hankkeen kokoaminen

▪ Toteutus- ja seurantavaihe

▪ Hakkuiden ja taimikonhoitotöiden sekä lannoitusten ja ojituksen 
toteutus

▪ Hankkeen päättäminen

▪ Hankkeen luovutus ja laskutukset

▪ Hankepalautteen kerääminen
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Suometsänhoitohankkeen 
aikajana

▪ Käynnistysvaihe: kevät 2022

▪ Suunnitteluvaihe: kesä 2022

▪ Toteutus- ja seurantavaihe: talvi 2023-25

▪ Hankkeen päättäminen: 2025 (?)

▪ Hankkeet voivat hakkuiden etenemisestä riippuen kestää jopa 
4-5 vuotta 

▪ Hankkeiden kestoa voidaan lyhentää hyvällä 
suunnittelulla
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Kunnostusojitushankkeen 
kustannukset

▪ Kunnostusojituksen keskikustannukset ovat 400 – 500 €/hehtaari +

alv. (280 metriä ojaa / ha) (Etelä-Suomi)

▪ kustannus vaihtelee ”varustelutason” mukaan (piennartiet, rummut

ym.)

▪ suunnittelukustannukset 100 – 150 € / ha + alv.

▪ ojien perkaus 250 – 300 €/ha + alv. (sis.

vesiensuojelurakenteet)

▪ kulkuyhteyksien parantaminen 50 - € / ha + alv.

▪ Kemera-tuki suometsänhoitohankkeen toteutukseen on yli 5

hehtaarin hankkeilla 60 % ja tätä pienemmillä hankkeilla 30 %

todellisista arvonlisäverottomista hankekustannuksista

▪ Kemera-tuen jälkeen maanomistajien maksettavaksi jää 160 – 200

€ / ha + alv.

▪



9

Kemera-avustukset ja muut 
edut

▪ Tuettu suometsänhoitohanke voi olla yhteishanke tai yhden tilan hanke

▪ Tuenmaksu perustuu todellisiin kustannuksiin, maanomistajan 
omana työnä toteuttamalle yhden tilan hankkeelle ei voida maksaa 
tukea 

▪ Hankkeista laaditaan aina suunnitelma. Hankkeen toteutusta ei voi 
aloittaa, ennen kuin suunnitelma on hyväksytty metsäkeskuksessa.

▪ Tuen perusteena ovat KAIKKI hankkeen kustannukset ja tulot

▪ Myös puunmyyntitulot huomioidaan!

▪ Arvonlisäverovelvolliset voivat vähentää alv:n osuuden verotuksessa

▪ Kustannukset voi vähentää metsäverotuksessa kokonaisuudessaan 
15 % vuosipoistoin
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▪ Nykyinen kemera-lainsäädäntö alun perin voimassa 31.12.2020 saakka 
– jatkoaikaa tämän hetken tietojen mukaan vuoden 2023 loppuun

▪ Jatkossa Metka-kannustejärjestelmä

▪ Suometsänhoidon työlajiin tulossa muutoksia:

▪ Ojien perkaamista tai kaivamista ei enää tueta

▪ Tukea mahdollista saada hankkeen suunnitteluun, 
vesiensuojelurakenteisiin sekä kulkuyhteyksien rakentamiseen 
(piennartiet ja rummut)

▪ Suometsänhoitoprojektin ehtii vielä toteuttamaan vanhan lain 
puitteissa, kunhan hanke käynnistetään hyvissä ajoin

▪ Nykyisten ehtojen mukaiset hankkeet oltava toteutettu 
loppuun 2025 mennessä

Tulevat rahoituslain muutokset


