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Metsa- ja kunnostusojitus metsatalouden megatrendeissa 

1. Kunnostusojitus on soiden ja soistuneiden metsien uudis
ojituksen perillinen. Koko metsaojituksen metsa- ja 
kansantataloudellinen, kuten myos aatteellinen tausta on 
haettava 1960-luvulta, jolloin metsatalouden nykysuunta, 
megatrendi linjattiin. 

2. Megatrendiin valintaan vaikutti kolme tekijaa. Ensiksi, 
metsamme uhkasivat loppua, silla niita hakattiin ajoit
tain, ja silloisten ennusteiden mukaan jatkossa yha use 
ammin, enemman kuin ne kasvavat. Toiseksi, energia -
erityisesti oljy - oli 1960-luvulla halpaa. Kolmanneksi, 
sanomalehtipaperin ja muiden energiaa runsaasti, mutta 
puuta vahemman vaativien puupitoisten painopaperien me
nekin nakymat maailmanmarkkinoilla olivat hyvat. Metsa 
sektorin painotusta muutettiin siten, etta runsaammin 
puuta tarvitsevan sahauksen ja kemiallisen massan keiton 
asemesta uudeksi painoalaksi valittiin puun kaytolle 
riittoisampi, mutta energiaa enemman tarvitseva puun me
kaaninen hiominen ja kuumahiertaminen. 

3. Uudisojitus oli vastaus metsiemme ylihakkuisiin. Se oli 
suurimmillaan juuri 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun 
alussa. Uudisojituksen puun tuotantoa lisaava vaikutus 
ylitti kaikki ennusteet. Suometsien kasvu oli 1950-luvun 
alussa noin 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Se nousi 
1980-luvun alussa 15 miljoonaan kuutioon. 1990-luvun al
kupuolella suometsien vuotuinen kasvu ylittaa 20 milj. 
m3/v (Suomen metsien yhteenlaskettu kasvu on 1990-luvun 
alussa 80 milj. m3/v). 

4. Maassamme on uudisojitettu 5,3 milj. ha. Siita 15 pro
senttia on metsittynyt vajaasti. Tuo ala, 0,8 milj. ha 
palautunee vahitellen luonnontilaiseksi suoksi. Jotta 
metsaojitetun talousmetsamme, 4,5 milj. ha, kasvu pysyi
si jatkuvasti tavoitteessaan, ojat on perattava, tai 
ojitus uusittava 20-30 vuoden valein. Kunnostusojituksen 
maksimitarve (20 vuoden ojituskierto) on 225,000 ha/v. 
Metsa 2000 ohjelma ehdotti vuonna 1985 kunnostusojituk
sen tavoitteeksi vuoteen 2000 asti 120,000 ha/v (koko 
alasta laskien 37.5 vuoden ojituskierto). Vuosina 1985-
1992 on kunnostusojitettu enintaan 50,000 ha/v. Ojitus
rastia on jaanyt jo ainakin 400,000 ha. Kunnostusojituk
sen vuositavoite tulisi siksi nostaa vuoteen 2000 asti 
vahintaan 150,000:een ellei 200,000 hehtaariin. 
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5. Kunnostusojitus ja suometsien ensiharvennukset kytkeyty 
vat toisiinsa: ellei ensiharvennuksia pystyta suoritta 
maan, eivat kunnostusojituksetkaan toteudu. 

6. Suometsien ensiharvennuksesta kertyy tavanomaista aines 
puuta vahan, 10 - 30 m3/ha. Ensiharvennuksen hukkapuuta 
(paperipuun minimilapimittaa pienempi puu, latvukset, 
oksat) jaa suuruusluokaltaan saman verran . Myyntipuun 
taloudellinen vahimmaiskertyma on 30 m3/ha . 

7. Jos kunnostusojitukseen liittyvan ensiharvennuksen puu
sato (korjattava kuitu - ja energiapuu yhteensa) oo varo 
vaisen arvion mukaan 30 m3/ha, eri tavoitepinta-aloilla 
korjattaisiin vuosittain yhteensa: 

120 , 000 ha/v 
150,000 ha/v 
200,000 ha/v 

3.6 milj. m3/v 
4.5 milj. m3/v 
6.0 milj. m3/v 

Lisaa selluteollisuutta ja biovoimaloita 

8. Kaikissa tapauksissa ensiharvennuspuuta tulee vuosittain 
niin paljon, etta sen korjuu jalostettavaksi on epato
dennakoista mm. seuraavista syista: 

9. 

10. 

11. 

- korjattavassa puustossa on runsaasti pienikokoista koi 
vua ja mantya, jotka soveltuvat huonosti hiokkeeseen ja 
kuumahierteeseen, 

- ymparivuotinen korjuu suomailla on vaikeampaa kuin kan
gasmailla, ylitarjonnan vallitessa koneellinen korjuu 
hakeutuu kangasmaille, 

- monitoimikonekorjuu on suomailla hitaampaa (upottavuus, 
ojat esteena) kuin kangasmailla, ylitarjonnan vallitessa 
koneellinen korjuu hakeutuu kangasmaille, 

- pienen hakkuukertyman vuoksi suometsien ensiharvennukset 
ovat enemman luonteeltaan metsurityota kuin kangasmaiden 
ensiharvennukset: hakkuukoneet urakoivat ensin kangas 
maat, viimeksi suometsien ensiharvennukset. 

Metsatalouden nykyinen megatrendi ei suosi suometsien 
ensiharvennuksia, eika kunnostusojituksia. Kunnostusoji 
tuksen jaaminen tavoitteistaan jo heti alkuvaiheessaan 
on siita halyttava merkki. 

Kunnostusojitukset ja ensiharvennukset ovat valttamatto 
mat, jotta metsaojituksen alkuperainen tavoite toteutuu: 
kasvattaa suometsissa laadukasta saha - ja kuitupuuta 
metsateollisuuden ja kansantalouden tarpeeseen. Talous 
metsien kunnostusojituksesta luopuminen ei ole yhteis
kunnan kokonaisedun mukaista, ei liioin moraalisesti 
oikein uudisojituksen suorittajille. 

Kunnostusojitus olisi luontevin toteuttaa metsanparan
nushankkeina, kuten uudisojituskin. Hankkeet rahoitetaan 
kansakunnan yhteisena investointina metsaviennista saa -
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tavin tuloin. Kunnostusojituksen rahoitusta metsanparan 
nusvaroin ei voi kuitenkaan perustella, ellei suometsien 
ensiharvennuspuulle ole kayttoa. 

12. Suometsien ensiharvennuksen ja kunnostusojituksen tulpan 
poistaa vain puun merkittavasti lisaantyva kaytto. suo 
metsien ensiharvennuspuu on tyypiltaan sellupuuta ja 
energiapuuta. Niille molemmille on saatava lisaa kayt 
toa. Lisakayttoa varten on laadittu energiatavoitteinen 
puunjalostusohjelma. Energiatavoitteinen puunjalostusoh 
jelman keskeisia tavoitteita ovat kolmen uuden selluteh 
taan rakentaminen Suomeen - mieluiten Suo - Suomeen ~
vuoteen 2000 mennessa, seka ensiharvennuksista tulevaa 
energiapuuta hyodyntavien, sahkoa ja kaukolampoa tuotta
vien biovoimaloiden perustaminen maahamme. 

Suometsataloutta tarvitaan Suomessa edelleen 

13. Jo ojitettujen soiden kunnostusojituksia, kuten suope 
raisten maiden talousmetsia ylipaansa, tarvitaan edel 
leen Suomessa. Pinnanmuodoiltaan tasainen metsien Suomi 
tarkoittaa varsinkin maan keski - ja pohjoisosissa suo
metsien Suomea. Talousmetsia kasvaa vain noin 50 prosen 
tilla suoalastamme; suojeluohjelmien taysimittainen 
toteuttaminen ei ole soiden osalta ylivoimaista. 

14. Suoperaisten talousmetsien kunnostusojituksen kaynnista 
minen riittavassa laajuudessa on metsanhoidon tarkein 
lahiajan tehtava. Se on osa kansantalouden merkittavia 
valintoja: ohjaammeko 2000 - luvulle ulottuvia megatrende 
ja enemman omiin uusiutuviin luonnonvaroihin, ohjaammeko 
metsataloutta puun lisaantyvaan hyodyntamiseen, ja oh
jaammeko energiataloutta enemman aurinkoperaisiin ener 
giavaroihin. 


