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Puun laadun muodostus suometsissä: 
erityispiirteitä

3.12.2018

Ennen ojitusta syntyneen ns. 1. puusukupolven ja sen jälkeen syntyneen ns. 
2. puusukupolven laadussa eroja kasvurytmin, vesitalouden, maapohjan 
tukevuuden ja taimikon tiheyden erilaisuuden sekä ojastojen vuoksi.

Nyt hakkuisiin tulevien ojitusalueiden puista suurin osa on syntynyt 
ennen ojitusta. Harvennustapa vaikuttaa kuitenkin harvennuspuun 
kertymän ja päätehakkuuseen kasvatettavan puuston rakenteeseen.

Maaperä- ja ravinneolot ja metsänkäsittelyn historia johtavat suometsissä 
tavallisesti poikkeaviin runkojen laadun ja puuaineen teknisiin ominaisuuksiin. 
Soistuneet kankaat ja pääosin ohutturpeiset suot on todettu tässä suhteessa 
lähes samantasoisiksi kuin vastaavan ravinteisuustason kivennäismaat.

Poikkeuksellisen suuri metsiköiden välinen vaihtelu puuston rakenteessa, 
runkojen dimensioissa sekä puutavaran ja puuaineen laadussa. Runkojen 
välinen vaihtelu yhdessä metsikössä ja vielä selvemmin runkojen sisällä suuria 
kivennäismaihin verrattuna.

Puutavaralajien käyttöarvosta johdettavien kantohintojen taso ja varsinkin 
niiden vaihtelu voivat olla suuremmat ja kannattavien tuotteiden ja 
loppukäyttökohteiden potentiaali erilainen kuin kivennäismaaleimikoissa.
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Laadun muodostus – 1. puusukupolvi
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1. HIDAS SÄDE- JA PITUUSKASVU
 ohuet vuosilustot, korkea tiheys ja hyvät mekaaniset ominaisuudet (rungon tyviosa,

sisäosat) – ei juurikaan nuorpuuongelmia)
 puut vanhoja päätehakkuukoossa (biologinen ikä)
 oksia tiheässä, yleensä kuolleita mutta mahdollisesti pieniä; lyhyet oksattomat välit
 sydänpuuta voi olla tavallista enemmän, lahon- tai säänkestävyys ei välttämättä

parempi (vrt. uuteainepitoisuus ja -koostumus).

2. KASVU KOHOAA HUOMATTAVASTI OJITUKSEN JÄLKEEN 
 leventyneet vuosilustot ja alempi tiheys (rungon yläosat, pintaosat)
 äkkinäinen ja suuri puuaineen ominaisuuksien vaihtelu säteensuunnassa
 oksien kyljestyminen tehostuu, mahdollisesti vähän ja pieniä oksia varttuneissa ja 

vanhoissa puissa (ulkopuolelta katsottuna)

3.  HARVA JA EPÄTASAINEN PUUSTO ENNEN OJITUSTA , ERIT. MÄRÄT JA 
NEVAMAISET SUOTYYPIT

 Haitallisia vaikutuksia dimensioihin, oksaisuuteen ja mahdollisesti runkomuotoon
(tyvilenkous, tyvekkyys, kartikkokkuus, latvanvaihdot, poikaoksat)

4. PUUT KASVAVAT MÄTTÄILLÄ, ERIT. MÄRÄT JA NEVAMAISET SUOTYYPIT
 puut jäävät korkealle turvepinnan alentuessa kuivatuksen jälkeen, 

hyväkasvuisimmat useimmiten ojanvarsilla
 Tyvilenkous, voimakas tyvekkyys ja kartiokkuus yleisiä vikoja.
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Laadun muodostus – 2. puusukupolvi
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1. LAATUPOTENTIAALI USEIN MELKO LÄHELLÄ VASTAAVAN RAVINTEISUUSTASON 
KIVENNÄISMAITA  - MYÖS ENNEN OJITUSTA OLEMASSA OLLEISIIN PUIHIN 
KASVAVISSA  UUSISSA OSISSA

2. ALUNPERIN HARVAT PUUSTOT TIHENTYVÄT JA  PIENPUUT RUNSASTUVAT -
TUKKIPUUN MITTAISET PUUT RUNSASTUVAT ENITEN VILJAVILLA NEVAMAISILLA 
SOILLA

3. TIHEITÄ TAIMIKOITA SYNTYY -> MAHDOLLISUUS VÄHÄ- JA PIENIOKSAISIIN 
PUUSTOIHIN JOS METSÄNHOITOTOIMENTPITEET TEHDÄÄN  AJOISSA

4. RUNSAS TYPPI SUHTEESSA FOSFORIIN/KALIUMIIN VOI SILTI JOHTAA 
TURVEMAILLA SUHTEELLISEN PAKSUIHIN OKSIIN

5. EDELLEEN PEHMEÄ KASVU ALUSTA  SILTI RISKI RUNKOMUOTOVIKOJEN
SYNTYMISEEN
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Lähde: Juha Rikala 2003

Ojitus ja vuosiluston leveys
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Lähde: Juha Rikala 2003

Runkomuotovikojen vaikutuksia
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Tuhkalannoituskoe, Mtkg, ikä 
55 v., Muhos

Esimerkkejä – 1. puusukupolvi, mänty

Lähde: Erkki Verkasalo et al. 2006
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Lähde: Erkki Verkasalo et al. 2006

Esimerkkejä – 1. puusukupolvi, kuusi

Kasvu- ja tuotoskoe,, Mtkg, 
ikä 70 v., Suionejnoki
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Lähde: Erkki Verkasalo et al. 2006

Esimerkkejä – 2. puusukupolvi, mänty
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Ensiharvennus – puusto ja postuma

Lähde: Reeta Stöd et al. 2003
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Ensiharvennus – ajourien sijoittelu

Lähde: Reeta Stöd et al. 2003
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MÄNNYN JA KUUSEN SUOSITELTAVIA TUOTERYHMIÄ:
SAHATAVARA JA VANERI

* Pääasiassa erilaiset rakennustuotteet (CE-lujuusluokiteltu sahatavara, liimapuu, 
rakennuselementit ja tuoteosat), puu- ja hirsitalot. piha- ja ympäristörakentaminen,
tilapäisrakenteet ja pakkaustuotteet (kuormalavat, alustat, kelat).
* Pikkutukista pyöreää rakennuspuuta, höylätuotteita ja lämpökäsiteltävää 
puutavaraa (mänty: painekyllästys)
* Puusepän- ja huonekalutuotteet haasteellisia – tyvitukeista pieni osa soveltuu
(männyllä: punahonka ~ sydänpuu). 
* Puurakentamisen ja sisustamisen nousu voi mahdollistaa käyttöä uusissa
tuotteissa, kuten CLT-, LVL- ja hybridirakenteet,, julkisivut, parvekkeet ja terassit,
sisäseinä- ja kattolevyt (uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen).

HUOM! Niissä harvoissa koesahauksissa joita on tehty on saatu vaihtelevia
tuloksia: Rikala (päätehakkuu): kuusi ++, mänty +; Verkasalo et al. (päätehakkuu): 
mänty -, Wall et al (harvennus): mänty --, yksityiset sahayritykset: kuusi -, mänty--. 
Puutteet olleet suuremmat sahatavaran laatujakaumassa kuin saannossa ja 
valmistuskustannuksissa.  
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MÄNNYN SUOSITELTAVIA TUOTERYHMIÄ:
BIOJALOSTAMOT

* Havusellun saanto suometsien ensiharvennusmännystä, kuidun ominaisuudet ja 
prosessitalous ovat keskimäärin tavallista heikommat mutta verrannolliset kivennäismaiden 
ensiharvennusten kuitupuuhun
* Parhaimmillaan saadaan ominaisuuksiltaan lähes muun mäntykuitupuun veroista 
súlfaattisellua, mutta vaihtelu on poikkeuksellisen suurta kaikilla vaihtelun tasoilla
* Lyhyt kuidunpituus ja huono valmistustalous keskittyvät samoihin leimikoihin
* Ennen ojitusta muodostunut puu on lyhyempikuituista, hieman huonommin
keittyvää ja saannoltaan huonompaa kuin ojituksen jälkeen muodostunut, vaikka se on 
poikkeuksellisen tiheää
* Suometsien kuitupuuta voidaan keittää selluksi tavallisen kuitupuun kanssa yhdessä, mutta 
ei sahanhakkeen seassa
* Kuitupuu ja sellu soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta hyvin monikerros-
kartonkien tai hienopaperien pintaosiin ja pehmopapereihin. 
* Korkea uuteainepitoisuus estää kuitupuun ja sahojen sivutuotteiden käytön
mekaanisissa massoissa, mutta tarjoaa ilmeisesti hyviä mahdollisuuksia
biojalostuksen lisäarvotuotteisiin (hyvä uuteainesaanto, sisältää kiinnostavia
bioaktiivisia uuteaineita)

HUOM! Erilaisilla metsänkasvatuksen toimenpiteillä voidaan kuidun ja sellun ominaisuuksiin 
vaikuttaa suometsissä ilmeisesti enemmän kuin kangasmetsissä (Rissanen & Sipi 2002) 
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Puun laatu ja metsänkasvatus
1) Laatutietoinen ja oikea-aikainen taimikonhoito ja laatuharvennukset, 
ml. tasapainoilu 1. ja 2. puusukupolven / isojen ja pienten puiden välillä 
2) Puuston laadun parantaminen: lihotuslannoitukset OK, mahdolliset 
pystykarsintakohteet valittava tarkasti (suoruus, oksien koko ja laatu, ei
poikaoksia, latvakatkoja, lahoa tai koroja)
3) Kiertoajan hallinta ja hakkuukypsyyden määrittely – tukkiodotukset 
metsikössä huomioon (määrä ja laatu)

4) Pehmeiden maiden puunkorjuu runko- ja juurivaurioita välttäen ja 
sisävikojen riski minimoiden

5) Harvennuksissa ajourien sijoittelu ja suuntaus ojastoihin nähden –
tasapainoilu puuston koon, laadun ja kasvutilan käytön välillä

6) Aines- ja energiapuuhankinnan yhdistäminen on usein toimiva ratkaisu 
puukaupassa, mutta energiapuun ei pitäisi olla tietoinen tavoite 
metsänkasvatuksessa nykyisillä yhteiskunta- ja teollisuuspolitiikan 
näkymillä
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Puun laatu ja metsänkasvatus
7) Suometsien uudistaminen: puulajivalinnat ja sekametsäoptiot tuleva
laatukehitys ja alueellinen puunkysyntä huomioon ottaen 

8) Peitteisen metsänkasvatuksen soveltaminen: mahdollisuudet kenties 
tavallista paremmat (puuston rakenne)

9) Vanhojen suopeltojen ja turvetuotantoalueiden metsittäminen: 1970- ja 
1980-lukujen kokeilujen tulokset syytä palauttaa mieliin ja päivittää 
puunkasvatuksen laatutavoitteiden osalta 

10) Ojitusalueiden vesitalouden hoito ja ravinnetalouden tasapainosta 
huolehtiminenÄ tärkeää puuston dimensio- ja laatukehityksen kannalta

Muistetaan myös: 1) Hakattavat leimikot sisältävät useimmiten 
monenlaisia kasvupaikkoja, turve- ja kivennäismaita sekaisin, jolloin 
puutavaran katkonta ja lajittelu käytön mukaan on tärkeää; 2) Vaikka 
puunhankinta ja -käyttö eivät voi nojata yksittäisen leimikon puuston 
yhtenäiseen laatuun, voidaan siihen pyrkiä puunkasvatuksessa, tai 
ainakin säätää menettelytapoja kasvupaikan mukaan.
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