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Haasteina suometsien hoito ja talousmetsien monimuo toisuus  

PEFC-standardityöryhmän syyskuun kokouksen teemana oli metsien ekologia ja monimuotoisuus. 
Syksyn seuraavissa kokouksissa teemoina ovat puuntuotanto ja taloudelliset näkökulmat sekä 
sosiaaliset kysymykset ja metsien monikäyttö.  

Huomiota uhanalaisiin suotyyppeihin 

Suometsätieteen prosessori Harri Vasander  Helsingin yliopis-
tosta taustoitti suopuustojen merkitystä ja kehitystä. Varsinkin 
1950-70-luvuilla turvemaita ojitettiin laajasti kasvavan metsäteolli-
suuden tarvitsemien puuvarojen riittävyyden varmistamiseksi.  

Ojitus on lisännyt suometsien puuston määrää ja kasvua ja ne 
tarjoavat tulevina vuosina kasvavia hakkuumahdollisuuksia. Osa 
ojitetuista turvemaista on kuitenkin niin vähätuottoisia, että pitkän 
tähtäimen edellytyksiä kannattavalle metsätaloudelle ei ole. 
Ravinnetaloudeltaan epätasapainoisissa kohteissa pääte- 
hakkuun jälkeen ei kannata tavoitella uutta puusukupolvea.  
 

Vasander muistutti, että yhteiskunnallinen hyväksyttävyys edel-
lyttää huomion kiinnittämistä suoluonnon laadun ylläpitämiseen. 
Kunnostusojitusten laatu on parantunut, mutta pintavalutuskentät 
ja suojavyöhykkeet ovat edelleen haasteena. Uhanalaisten 
suotyyppien määrän vähentyminen on hidastunut aiemmasta, 
mutta vanhat ojitukset, kunnostusojitukset ja erilaiset maan- 
käytön muodot rasittavat soiden hydrologista tilaa.  

Säästöpuita, lahopuuta ja kuollutta puuta 

Uhanalaistuneen lajiston luontaisen esiintymisen painopiste on 
Etelä-Suomessa, jossa suojelualueet kattavat metsistä kolmisen 
prosenttia, kertoi vanhempi tutkija Pekka Punttila  Suomen  
ympäristökeskuksesta. Talousmetsien suuresta osuudesta 
johtuen niillä on suuri merkitys metsien monimuotoisuuden 
ylläpitämisessä.  
 
Tärkeimmiksi metsälajien ja luontotyyppien uhanalaistumiseen 
vaikuttaviksi tekijöiksi Punttila listasi lahopuun, vanhat puut ja 
vanhat metsät. Näihin metsän rakennepiirteisiin vaikutetaan 
jättämällä arvokkaita elinympäristöjä käsittelemättä ja lisää- 
mällä sekä säästöpuiden että kuolleen puun määrää.  
 

jatkuu… 

”Suoluonto on syytä ottaa huomioon 
niin metsäsertifiointia kehitettäessä 
kuin lainsäädäntöä uudistettaessa”, 
painotti Harri Vasander. 

”Arvokkaiden elinympäristöjen jättä-
minen käsittelyn ulkopuolelle sekä 
kuolleen puun säästäminen ja tuot-
taminen hakkuissa ovat tehokkaita 
keinoja lahopuun määrän lisäämi-
seksi”, kiteytti Pekka Punttila. 



 

  

 
…jatkoa 

 
PEFC:n vaikuttavuuteen monimuotoisuuden edistämisessä vaikuttaa PEFC-kriteerien  
määritelmät ja suhde metsälain vaatimustasoon. Erityistä huomiota Punttila kehotti  
kiinnittämään energiapuun korjuuseen, joka voi liian laajasti ja tehokkaasti  
toteutettuna vähentää talousmetsien lahopuun määrää.  

 
 

Lisätietoja: 

www.pefc.fi -> PEFC FI -kriteerien uudistustyö ->  
”PEFC ja suoelinympäristöjen suojaaminen”  
– Harri Vasander, Helsingin yliopisto 

www.pefc.fi -> PEFC FI -kriteerien uudistustyö ->  
”PEFC-metsäsertifioinnin standardi ja luonnon monimuotoisuus”  
– Pekka Punttila, Suomen ympäristökeskus 
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