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Suometsien uudistaminen  
 
Metsätalous on ojitusalueilla monessa suhteessa haasteellisempaa kuin kangasmailla. Ojaverkoston 
kunnostus, puunkorjuun ongelmat, vesiensuojelutoimet ja ravinnetalouden hoito luovat lisäkustannuksia 
kangasmaiden metsänkasvatukseen verrattuna.  
 
Ylläpitokelvottomien kohteiden lisäksi ojitusalueilla on kaikkiaan yli puoli miljoonaa hehtaaria 
suhteellisen karuja varputurvekankaita, joista huomattavalla osalla toisen puusukupolven perustamisen ja 
kasvatuksen kannattavuus on kyseenalaista ainakin viljelymetsätalouden kustannusrakenteella. Lisäksi 
ojitusalueisiin sisältyy yli miljoona hehtaaria alun perin vähäpuustoisista soista syntyneitä ns. II-tyypin 
turvekankaita, joilla vakavat ravinnepuutokset rajoittavat huomattavasti puuston kasvua ja joilla lannoitus 
on välttämätön kannattavan puuntuotannon varmistamiseksi.  
 
Avohakkuu, mätästysmuokkaus ja männyn tai kuusen istutus ovat olleet tavanomaisin 
metsänuudistamismenetelmä turvemailla. Muokkauspinnalle saatu luontainen taimiaines on varmistanut 
uudistamistulosta. Toisaalta maanmuokkaus viljavilla kasvupaikoilla merkitsee lisääntyviä 
taimikonhoidon kustannuksia rehevöityneen pintakasvillisuuden ja vesakoitumisen vuoksi. 
Kustannustehokkuuden parantamiseksi olisi nykyistä enemmän pyrittävä hyödyntämään luontaista 
uudistumispotentiaalia.  
 
Luonnontilaiset tai äskettäin ojitetut suot ovat kostean rahkasammalkasvuston ansiosta herkkiä 
taimettumaan luontaisesti. Aikaa myöten suokasvilajisto häviää ja korvautuu kivennäismaiden lajistolla, 
mikä yhdessä turpeen pinnalle kasaantuvan raakahumuksen kanssa heikentää taimettumisedellytyksiä 
etenkin sellaisilla kasvupaikoilla, jotka ovat syntyneet nk. aidoista rämetyypeistä (I-tyypin varpu- ja 
puolukkaturvekankaat).  
 
Viime aikoina saadut tutkimustulokset metsänuudistamisen vaihtoehdoista turvemailla ovat luontaisen 
uudistamisen osalta rohkaisevia. Mustikkaturvekankaan uudistusaloille on saatu 5–10 vuodessa riittävä 
kuusen taimiaines ilman muokkausta tai viljelyä (kylvö, istutus). Sama koskee varpu- ja 
puolukkaturvekankaiden siemenpuu- tai avohakkuualoja ja niiden luontaista uudistumista männylle. 
Muokkaus- ja viljelytoimilla on kyllä voitu lisätä merkittävästi kokonaistaimimäärää, mutta 
kasvatuskelpoinen taimitiheys ei ole merkittävästi poikennut luontaisesta vaihtoehdosta.  
 
On kuitenkin tilanteita, joissa maanmuokkaus on välttämätöntä viljelyn tai luontaisen uudistumisen 
varmentamiseksi. Viljelyä vaativilla kohteilla naveromätästyksen vaihtoehtona on kokeiltu kääntö- tai 
laikkumätästystä, joiden on havaittu tuottaneen saman tai jopa paremman lopputuloksen. Karuhkoilla 
turvekankailla riittää kevyt laikutus, joka rikkoo elävän sammalkerroksen ja paljastaa raakahumuksen alla 
olevan turpeen. 
 
Ajatuksia muokkaus- ja uudistamistavan valinnasta:  

• Laikutus luontaisen uudistamisen edistämiseksi, mutta vain tarvittaessa. Laikku tulee olla hyvin 
matala. Laikutus on tehtävä pinnanmyötäisesti pintakasvillisuuden kuorintana ja uudistusalan 
kuivatusojaverkosto on perattava laikutuksen yhteydessä (pohjavesi 30–40 cm syvyyteen). 

• Maanmuokkausta suunnitellessa selvitettävä turpeen paksuus ja turpeen alaisen kivennäismaan 
lajitekoostumus. Savi tai hiekka eivät ole hyviä kylvömättäissä. 

• Kylvöä varten tehtyjä turvemättäitä ei pidä päästää kuivumaan. Kylvö tuoreeseen mättääseen 
etenkin naveromätästyksessä. Mättäitä voi tehdä myös ilman navero-ojia. 

• Kasvupaikkojen tunnistamiseen kiinnitettävä huomiota. Opittava erottelemaan turvekankaiden I-ja 
II-tyypit.  

• Kuusen alikasvoksia ei ole syytä vieroksua edes puolukkatasolla. Kuusen istutus voi olla 
puolukkatasolla järkevää männyn hirvituhojen ja huonon laatukehityksen vuoksi.  

• Paksuturpeisilla (turvetta yli 40 cm) II-tyypin turvekankailla syytä selvittää uudistettavan puuston 
ravinnetila toisen puusukupolven kasvatusedellytysten arvioimiseksi. Tarvittaessa lannoitus 
puutuhkalla tai PK-lannoksella. 


