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Suomen metsäkeskus

Metsätalouden vesistökuormitus



Metsätalouden vesistökuormitus

• Tyypiltään hajakuormitusta

• Metsätalous + luonnontilaiset 

metsät ja suot

 Ravinteet, kiintoaine ja 

humus

• Metsätalouden osuus 

kokonaisravinnekuormituksesta 

pieni

 Mutta alueellisesti suurta 

vaihtelua

• Voi olla latvavesistöissä 

ainoa kuormittaja

• Voi olla yksittäisen 

vesistömuodostuman 

kohdalla suuri



Metsätalouden vesistökuormitus

• Metsäteollisuuden uudet investoinnit

 Puun käyttö lisääntyy

 Harvennus- ja uudistushakkuiden 

määrä lisääntyy

 Puun korjuu turvemailta lisääntyy

• Toimenpiteiden 

suunnittelu ja 

tarveharkinta

• Vesistöystävällisten 

menetelmien 

kehittäminen



• Yli 90 % metsätalouden 

aiheuttamasta 

kiintoainekuormasta

• Yli puolet fosforikuormasta

Kunnostusojitukset

Mikä aiheuttaa kuormitusta?

- Ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen 

- Esitettävä mm. tiedot perattavista ja kaivettavista uomista ja niiden 

sijainnista sekä ojituksen vaikutuksista ympäristöön



Mikä aiheuttaa kuormitusta?

• Lannoitus, hakkuut ja kulotus

• Haitallisten aineiden joutuminen maahan ja 

edelleen vesistöihin.



Keskeiset toimet metsätalouden 

vesistökuormituksen vähentämiseksi

• Kuormitustekijöiden tunnistaminen
• toimenpiteet ja niiden määrä

• toimenpiteiden kuormittavuus suhteessa vastaanottavaan vesistöön

• eroosioriski

• Toimenpiteiden tarveharkinta
• ajoitus

• menetelmät 

• Suojavyöhykkeet

• Vesiensuojelurakenteet



Ojitusten tarveharkinta

• Kannattavuuden 

näkökulma selkeä kriteeri:  

puun tuottaminen, 

ympäristöarvot

• Ravinteisuus: liian karut ja 

uusinvestointikelvottomat 

alueet

• Biologinen kuivatus, 

kuutiomäärärajat

• Kangasmaiden ojitukset



• Korjuukelpoisuus 

Korjuun suunnittelun apuvälineitä

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bdfa6b7cc64b9f9a6cc

a5468a7ab57



• Kosteusindeksi

• Mitä tummempi väri, 

sitä märempi paikka.

• Ajourien sekä varasto-

paikkojen suunniteluun

• 1 ha raja-arvo soveltuu 

märälle ajanjaksolle ja 4 

ha raja-arvo kuivalle 

ajanjaksolle

Korjuun suunnittelun apuvälineitä

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/

webappviewer/index.html?id=645cb868e3b5

45beb9a9a27a0bfcc731

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731


Eroosioriskin 

tunnistaminen -

ojitukset

- Pintavesien virtausmalli

https://metsakeskus.maps.arcgis.

com/apps/MapSeries/index.html?

appid=9fff2da9d8ed48deb2f28e4

ae629bba0

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9fff2da9d8ed48deb2f28e4ae629bba0


Eroosioriskin tunnistaminen maanpinnan käsittelyssä kangasmaalla
Eroosiomalli: 
http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=644952e90979454aa8bf62805cf9e4cf

- Pintavesien virtausmalli

http://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=644952e90979454aa8bf62805cf9e4cf


Eroosioriskin tunnistaminen maanpinnan käsittelyssä kangasmaalla
Eroosiomalli: 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=644952e90979454aa8bf62805cf9e4cf

- Pintavesien virtausmalli

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=644952e90979454aa8bf62805cf9e4cf


Paikkatietoaineistot Suomen Metsäkeskuksen sivuilta

• https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer

/index.html?id=7780901202ba492ba347a2f8d663fe0b

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7780901202ba492ba347a2f8d663fe0b


• Lataa Explorer for ArcGIS

applikaatio 

• Kirjoita hakukenttään 

rusle ja valitse RUSLE-

eroosiomalli 

• Painamalla gps

paikantimen kuvaa, niin 

saat oman sijaintisi 

näkyviin 

Paikkatietoaineistot lataamalla applikaatio 

mobiililaitteeseen



Ojakohtaiset menetelmät

Menetelmä Tarkoitus

Vesien jako 

useampaan ojaan

Vesien jakamisella voidaan pienentää ojakohtaista 

vesimäärää ja veden virtausnopeutta. Ojaeroosion 

ehkäisy.

Ojien suuntaus Ojien pituuskaltevuus ei ylitä ojan valuma-alueen 

ja maalajin mukaista suurinta sallittua raja-arvoa. 

Ojaeroosion ehkäisy.

Lietekuoppa Pidättää ojan pohjalla kulkevan karkean maa-

aineksen.

Kaivukatko Pienentää pituuskaltevuutta ja virtausnopeutta ja 

sitä kautta ojaeroosiota.

Pohjapato Pienentää pituuskaltevuutta ja virtausnopeutta ja 

sitä kautta ojaeroosiota.



Hankekohtaiset menetelmät

Menetelmä Tarkoitus

Virtaaman hallinnan 

rakenteet

Virtaamanhallinnalla varmistetaan, että veden 

virtausnopeus pysyy riittävän pienenä eikä maa-

aines irtoa veden mukaan. 

Laskeutusallas Hidastaa veden virtausnopeutta, jolloin altaan 

pohjalle laskeutuu maa-ainesta.  

Pintavalunta Pidättää kiintoainesta ja myös ravinteita. Vesi 

virtaa turpeen tai kivennäismaan ylimmässä vettä 

läpäisevässä kerroksessa, jossa se puhdistuu.

Kosteikko Osittain avovesipintainen vesiensuojelurakenne, 

joka pidättää kiintoainesta ja ravinteita. 





Ojitushankekohtaisia

menetelmiä:

- laskeutusallas

- kosteikko

- pintavalutuskenttä



• Uudistamisen tuloksen varmistaminen ja metsätalouden 

kannattavuuden parantaminen

• Tavoitteena paljastaa kivennäismaata mahdollisimman vähän

 Kuitenkin riittävästi uudistamisen varmistamiseksi

• Hienojakoiset maat (hieno hieta, hiesu, hienoainesmoreeni) hankalia 

vesiensuojelun kannalta. Hienojakoiset maat vaativat yleensä 

mätästyksen

• Turvemailla uudistamisen yhteydessä joudutaan tekemään myös 

ojitus

› Ojitusmätästysaloilla vesiensuojelu tehtävä kuten 

kunnostusojituksessa

Maanmuokkaus metsänuudistamisen yhteydessä



• Laikkumätästys

• Kääntömätästys

• Ojitus – eli naveromätästys

Mätästys



Suojavyöhykkeet

• Maanpintaa ei rikota

• Pensaskerrosta ei raivata

• Mitä leveämpi ja mitä enemmän 

kasvillisuutta, sen tehokkaampi

• Vähimmäisleveyden ja puuston 

käsittelyn määrittelevät 

sertifiointikriteerit

• Vähentävät kiintoaineen 

ja ravinteiden päätymistä 

vesistöön tai pienveteen

• Merkitystä rantaveden 

vesiekosysteemiin

Jotkut pienvesien lähiympäristöt 

voivat olla metsälain tarkoittamia 

erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Niiden säilyttäminen 

luonnontilaisena on tärkeää!!



PEFC

FSC

PEFC: Ainespuun saa 

hakata. Enin hakkuutähde 

poistetaan. 5-10 metriä 

muokkaamatta ja 

raivaamatta. 

Säästöpuuryhmä voi jäädä. 

FSC: n.15 metrin levyinen 

puustoinen kaista, ei 

harvennusta. Tämän lisäksi 

muokkaamatta ja raivaamatta 2-

3 m.



1. Pieni notko eli veden purkautumisreitti – lisää leveyttä 

2. Jyrkkä rinne – lisää leveyttä

3. Alava ranta, huomioitava tulvaraja



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

Puhtaampien vesien puolesta!


