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METKA 2020 4. KOKOUS 

Aika 29.5.2019 klo 12-15 
 
Paikka Lohi (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) 
 
Osallistujat Marja Hilska-Aaltonen (pj.), Paloma Hannonen (12.00-14.50), Jari Varjo (12.00-14.20), Jussi 

Joensuu (12.00-14.20), Aki Hostikka, Simo Jaakkola, Maarit Loiskekoski, Lea Jylhä, Matti Mä-
kelä, Erkki Eteläaho, Kaisa Pirkola, Riitta Raatikainen, Kirsi Taipale ja Niina Riissanen (siht.) 

 
Kuultavat Leena Finer ja Hannu Hökkä (Luke), Kari Minkkinen (Helsingin yliopisto), Pauli Juntunen 

(Otso), Kaisu Aapala (SYKE) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Marja Hilska-Aaltonen avasi kokouksen.  
 
Komission maatalous- ja kilpailupääosaston konsultaatiot ovat avoimena. On toivottavaan, 
että niihin käytäisiin vastaamassa. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (Kokousmuisto METKA2020 20052019). 
 

3. Kuultavat suometsät teemasta 
 
Kuultiin esitykset 
- Hannu Hökkä: Suometsien puuntuotannolliset rajoitteet ja niihin vaikuttaminen (Esitys: 

Hökkä_METKA_29.5.2019) 
- Leena Finer: Suometsien hoito ja käyttö - vesiensuojelusta huolehtiminen (Esitys: Fi-

ner_METKA_29.5.2019) 
- Kari Minkkinen: Suometsien kasvihuonekaasupäästöt (Esitys: Metka 2020 suometsien 

khkpäästöt) 
- Pauli Juntunen: Kokemuksia ja näkemyksiä metsätalouden kannustejärjestelmään – 

Suometsissä (Esitys: otso_kommentit_mmm_suometsä_29052019) 
- Kaisu Aapala: Suometsien luonnonhoito (Esitys: Aapala_Suometsien_luonnon-

hoito_METKA_29052019) 

Asiantuntijanäkemysten perusteella kaavamaisesta kunnostusojituksesta tulisi siirtyä 
enemmän suometsien tuhkalannoitukseen. Tämä parantaisi kasvua, vähentäisi vesistö-
kuormitusta ja ilmastovaikutusta. Ojien kunnostuksen tarpeellisuutta tulisi jatkossa harkita 
todella tarkkaan. Kohteita, joiden ojia tulisi kunnostaa, olisivat vain metsänkasvua haittaa-
vat, märät kohteet. 
 
Esitettiin, että tulevassa kannustenjärjestelmässä yhtenä työlajina voisi olla suometsien 
hoito. Suometsän hoitohankkeen tulisi koostua laajahkon alueen tarkastelusta ja se voisi 
sisältää esim. ojien kunnostusta, tuhkalannoitusta, metsän uudistamisen suunnittelua, ve-
sien suojelua ja ohjausta, ennallistettavia kohteita ja ennallistumaan jääviä kohteita. Koros-
tettiin suometsien hoitohankkeiden ammattimaista nykyistä pienipiirteisempää suunnittelua, 
jotta eri näkökannat (talous, monimuotoisuuden turvaaminen, vesistökuormitus ja ilmasto-
vaikutukset) tulevat otetuksi huomioon.  
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Useampi korosti puheenvuorossaan koulutuksen ja paikkatietotyökalujen merkitystä. Suo-
metsien luonnonhoidossa ja vesiensuojelussa on tehty paljon kehittämistyötä ja annettu 
koulutusta viimevuosina. Tulevaisuudessa maastossa tehtävän työn määrä tulee vähene-
mään, minkä johdosta aputietojen tarkkuus ja suunnittelun työkalujen merkitys tulee koros-
tumaan. Todettiin, että käytettävissä olevien tietojen ja työkalujen kehittämistä tulee jatkaa. 
Myös koulutusta tarvitaan lisää kaikilla tasoilla; metsänomistajille, suunnittelijoille ja työn 
toteuttajille. Todettiin, että koulutus ei sisällyt tukijärjestelmään. 
 

4. Työryhmänmuistion luvun 1. muutosten hyväksyminen 
 
Päätettiin siirtää muistion 1. luvun käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 

5. Evästys muistion kirjoittamiseen 
 
Evästystä saatiin asiantuntijakuulemisten yhteydessä.  
 

6. Seuraavien kokousten kuultavat 
 
Esitettiin kuultavaksi 7. kokoukseen (19.8) Tage Fredriksonia bioenergiaasioista. 
 

7. Muut asiat 
 
Ei käsitelty. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 
 


