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Pelastakaa reittivedet ry:n kommentit Keski-
Suomen metsäohjelmaan 2021-2026
1. Metsäohjelmaan on lisättävä tiedot turvemetsämaiden pinta-alasta 

Keski-Suomessa ja arvio tällä alueella suoritettavista metsäojituksista 
ja hakkuista metsäohjelman aikana.

2. Metsäohjelmaan tulee sisällyttää turvemaiden metsiä koskeva ohje 
millä tavoin metsäojitus ja hakkuu suoritetaan. Menetelmät on 
valittava ja toteutettava siten, että mahdollisimman paljon estetään 
humuksen virtaaminen alapuoliseen vesistöön. 

Saarijärvenreitin turvemaat ja
hakkuu mahdollisuudet



Turvemaat
Turvemaan osuus 
valuma-alueen 
metsämaasta



• Hiha vakio on, että noin 10 % hakataan

Potentiaalisia hakkuu kohteita 
turvemaalla 2021-2026

Valuma-alueen 
metsämaasta turvemaata



Miksi ollaan kiinnostuneita turvemaasta?
• Taustalla huoli järvien tummumisesta ja humus kuormituksesta.
• Vielä ei osata mitata humuksen määrää, mutta siitä kertovat mm. vesinäytteiden 

kokonaishiili ja liukoinen hiili. 

Kokonaishiili taustakuorma Metsätalouden vaikutus
Kokonaishiili kuormitukseen

Pallon koko kertoo ojitettujen
turvemaiden määrästä valuma-alueella.

Yleinen trendi on, että taustakuorma 
kasvaa mentäessä kohti etelää. Hiilen 
osalta kuormaan vaikuttaa myös 
turvemaiden määrä valuma-alueella.



Mikäs selittää kokonaishiilen määrää valumavesissä?

1. Lämpösumma
2. Valuma-alueen ojitettujen 

turvemaiden määrä
3. Mittaus vuosi
4. Turvemaan määrä valuma-alueella.

Trendi on, että 1990-2010 vuosien 
aikana kokonaishiilen määrä on 
noussut 23 % valumavesissä. 

Metsätaloutta
Luonnontilainen



Saarijärvenreitin ojitetut turvemaat



Valuma-alueen 
metsämaasta turvemaata

Valuma-alueen metsämaasta 
ojitettua turvemaata

Turvemaan hakkuu 
potentiaali



Mitä tiedetään kokonaishiilestä ja liukoisesta hiilestä 2021?
• Kokonaishiilen päästölähteet kuormitus järjestyksessä 
 ojitetut turvemaat – turvemaa – kivennäismaa (Finér ym. 2021)

Kuvassa punaiselle ojitetut turvemaat, sinisellä 
ojittamattomat turvemaat ja vihreällä 
kangasmaat. Havainnot on laskettu uusilla 
yhtälöillä ja esitetty maakuntien keskiarvoina. 
(Finér ym. 2021)

• Liukoisen hiilen määrä noussut valumavesissä (Lepistö 
ym. 2021)

 rikkilaskeuman vähentyminen ja keskilämpötila 
selittävät 83 % kokonaishiilen määrästä.
Keskilämpötila vaikuttaa maaperän lämpötilaan, joka 

ohjaa turpeen hajoamista ja vaikuttaa pohjaveden 
pinnan tasoon.

Lepistö, A., Räike, A., Sallantaus, T., & Finér, L. (2021). Increases in organic 
carbon and nitrogen concentrations in boreal forested catchments — Changes 
driven by climate and deposition. The Science of the Total Environment, 780, 
146627–146627. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146627



Mitä pitäisi tehdä toisin ojitetuilla turvemailla?

Puuston kasvu edellyttää hapellista juuristokerrosta,
lisäksi hajoavasta turpeesta vapautuu ravinteita jota 

tarvitaan puustobiomassan kasvuun

Juuristokerroksen alapuolisessa turpeessa, 
hapettomissa olosuhteissa turve hajoaa hyvin 

hitaasti eikä siitä vapaudu merkittävästi 
ravinteita  

Sadanta

Haihdunta

Kuivatus

Pohjaveden syvyys 
vain 30-50 cm

Ojituksen seurauksena turpeen hajoaminen on alkanut, jota puuston kasvun lisääntyminen kiihdyttää 
edelleen. Ojitus on vaikuttanut pysyvästi soiden hydrologiaan.
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(2021). Drainage and Stand Growth
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https://doi.org/10.3390/f12030293



Veden pinnan säätelyn suunnittelu suometsissä
• Metsämaan kuviot (puuntuotostavoite):
• Missä tapauksessa ja missä määrin  nykyojastoa on 

tarpeen perata, jotta pohjaveden pinta tulevaisuudessa 
pysyvästi keskimäärin 30-50 cm syvyydellä (kuivatuksen 
optimointi)?

• Kitu- ja joutomaan kuviot, luontokohteet, 
sekä muut kuviot, joilla ei 
puuntuotostavoitetta:

• Kuinka metsämaan kuvioiden optimikuivatus toteutetaan 
siten, että kuivatusvaikutus näille kuviolle minimoidaan?

• Tarvitaan tieto siitä millä tasolla pohjaveden pinta 
nykytilassa ja toisaalta siitä miten pohjaveden pinta 
muuttuu suoaltaan eri osissa, mikäli 
talouskuvioiden kuivatusta on syytä parantaa eli 
tehdä kunnostusojitusta

• Lähtötiedoksi tarvitaan tieto olemassa olevan 
ojaston sijainnista sekä kyvystä kuivattaa 
ympäristöään (syvyys ja virtaussuunnat)



Kiitos!
Lisätietoja täsmämetsänhoidosta:
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