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Taustaa

Suomessa on ojitettuja soita noin 4,8 miljoonaa 
hehtaaria, eli noin puolet suoalasta. Pääosa oji-

tuksista on tapahtunut 1960- ja 1970-luvuilla, joten 
ojitetut suometsät ovat laajalti saavuttamassa ensi-
harvennusvaiheen. Soiden osuus on suurin Pohjan-
maalla ja Kainuussa, missä noin puolet metsätalous-
maaksi luokitellusta maasta on suota. Varsinkin näil-
lä alueilla soilta teollisuuden käyttöön tulevan raaka-
puun määrän voidaankin odottaa lisääntyvän lähitu-
levaisuudessa. Ojitetulla suolla kasvaneiden puiden 
ominaisuuksissa voidaan olettaa olevan normaalia 
kangasmetsän puustoa suurempaa vaihtelua, mikä 
aiheutuu puiden kasvunopeuden, iän ja koon vaihte-
lusta. Puuraaka-aineen ominaisuuksien vaihtelun on 
havaittu aiheuttavan ongelmia puu- ja paperituottei-
den valmistusprosessien eri osavaiheissa ja vaihtelu 
saattaa ilmetä jopa valmistettavien lopputuotteiden 
hallitsemattomana laatuvaihteluna. 

Puuaineen ja -kuitujen ominaisuuksien vaihtelua 
suopuiden sisällä ja välillä tutkittiin Helsingin yli-
opiston metsävarojen käytön laitoksella metsäalan 
tutkimusohjelmaan (Wood Wisdom) kuulunees-
sa ”Kuituraaka-aineen laatu- ja tuotos ojitetuissa 
suometsissä” -tutkimuskonsortiossa. Tavoitteena 
oli selvittää missä laajuudessa puuaineen ja -kuitu-
jen ominaisuudet vaihtelevat ensiharvennusvaiheen 
ojitettujen turvemaiden männyissä, sekä missä mää-
rin ennen ojitusta syntynyt puuaine eroaa ojituksen 
jälkeen syntyneestä puuaineesta. Tutkimusta varten 

kerättiin koepuut kahdelta ensiharvennusvaiheessa 
olevalta mäntykoealalta, joissa puuaineen ja -kuitu-
jen ominaisuudet määritettiin runkojen sisällä yti-
mestä pintaan ja tyveltä latvaan.

Suopuiden ominaisuudet

Kuiva-tuoretiheys, sydänpuuosuus ja uuteainepitoi-
suus vaihtelivat suomännyissä. Ennen ojitusta synty-
neessä puuaineessa kuiva-tuoretiheys oli huomatta-
van korkea ojituksen jälkeen syntyneeseen puuhun 
verrattuna etenkin runkojen tyviosissa (kuva 1).

Syynä ennen ojitusta syntyneen puuaineen korke-
aan kuiva-tuoretiheyteen ovat huomattavan alhainen 
kasvunopeus (luston leveys keskimäärin 0,85 mm) 
ja uuteaineiden suuri määrä. Myös runkojen väli-
nen kuiva-tuoretiheyden vaihtelu oli suurta. Koe-
puiden runkokohtainen kuiva-tuoretiheys vaihte-
li välillä 382–478 kg/m3. Puiden keskimääräinen 
uuteaineosuus vaihteli 3,0 %:sta 5,0 %:iin lähinnä 
pintapuun uuteainetasosta riippuen. Uuteaineiden 
osuus oli huomattavan korkea runkojen tyviosien 
sydänpuussa (kuva 2).

Myös sydänpuuosuus vaihtee laajasti suopuissa 
jo ensiharvennusvaiheessa. Sydänpuuosuus vaihteli 
4 %:sta 20 %:iin runkojen tilavuudesta. Puuaineen 
kosteudessa tai kesäpuuosuudessa ei havaittu tavan-
omaista suurempaa vaihtelua.

Puukuitujen dimensioista tarkasteltiin kuitujen pi-
tuutta, ympärysmittaa ja seinämämateriaalin poik-
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kileikkauspinta-alaa, joilla on vaikutusta kuiduista 
valmistettavan massan ja paperin lujuus- ja raken-
neominaisuuksiin (kuva 3).

Suopuiden kuidut vastasivat dimensioiltaan kan-
gasmaiden ensiharvennuskuituja eikä ojitusalueille 
tyypillinen kasvunopeuden vaihtelu oleellisesti vai-
kuttanut kuitujen dimensioihin.

Suometsien ominaisuuspotentiaalin 
hyödyntäminen

Suopuussa ominaisuuksien vaihtelu ainakin joil-
tain osin näyttäisi olevan kangasmetsistä poikke-
avaa. Myös erilaisilla metsänhoitotoimenpiteillä 
voidaan vaikuttaa suopuiden kasvuun kangasmai-
ta voimakkaammin. Pystyttäisiinkö siis ojitetuilla 
soillamme kasvattamaan kangasmetsien hoito-oh-
jeista poikkeavalla metsänhoidolla puuraaka-ainet-
ta, joka ominaisuuksiltaan olennaisesti poikkeaisi 
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Kuva 1. Kuiva-tuoretiheys ytimestä pintaan eri rungon-
korkeuksilla männyssä, jonka pituus on 14,1 m, rinnankor-
keusläpimitta 18,7 cm ja ikä 75 vuotta ( , ,  = ennen 
ojitusta syntynyttä puuta).

Kuva 2. Asetoniin liukenevien uuteaineiden osuus eri 
rungonkorkeuksilla sydän- ja pintapuussa ja koko kiekossa 
keskimäärin puussa, jonka pituus on 14,0 m, rinnankor-
keusläpimitta 15,1 cm ja ikä 69 vuotta.

Kuva 3. Konfokaalisella laserpyyhkäisymikroskoopilla otettuja kuvia puukuitujen poikkileikkauksista. Kuvista määritetiin 
kuva-analyysiohjelmalla kuitujen ympärysmitta ja kuituseinämän poikkileikkauspinta-ala.
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kangasmailta saatavasta puuraaka-aineesta, ja jota 
voitaisiin kenties käyttää raaka-aineena esimerkiksi 
puutuoteteollisuuden erikoistuotteiden tai joidenkin 
paperilajien valmistuksessa käytettävien ns. täsmä-
sellujen valmistuksessa? Suometsien ominaisuuskir-
jo ja sen hyödyntäminen tarjoavat monia haasteita 
tulevaisuuden metsäntutkimukselle. 
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