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MTK-SLC vesiohjelma

Maa- ja metsätalouden harjoittajista 90% 
nimesi vesiensuojelun tärkeäksi osaksi omaa 
toimintaansa (MTK ympäristöluotain - kysely 2020)

Kohti vesien hyvää tilaa 

→ kuormitusta vähentävillä maatalous- ja 
metsänhoitokäytännöillä 

→ kustannustehokkailla ja kohdennetuilla 
vesiensuojeluratkaisuilla 

→ valuma-aluekohtaisella suunnittelulla 

→ tarkennetun tutkimustiedon soveltamisella ja 
osaamista kasvattamalla

www.mtk.fi/vesiohjelma
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Tavoitteena vesien hyvä tila

• Metsistä ja soilta tulee merkittävä määrä 
kuormitusta luonnonhuuhtoumana

• Metsätalouden kuormitus suometsistä suurempaa
– Pääosin kiintoainesta kunnostusojituksista

• Hyvät metsänhoitokäytännöt vesiensuojelun perusta
– Pyritään estämään ravinteiden, kiintoaineksen ja 

kemikaalien kulkeutumista pinta- ja pohjavesiin

– Tehostettu ja kehitetty runsaasti 20 v. aikana

• Vesienhoidon toimenpideohjelmissa toimenpiteitä 
vesien hyvän tilan saavuttamiseen
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Suometsät
• Metsävaroista ja kasvusta liki ¼ turvemailla.

– Metsänomistajat investoineet valtavasti.

– Hoitoa tulee jatkaa ja sato saada korjattua.

• Kunnostusojitusta ei ole kielletty. Haasteiden 
ratkaisuissa kunnostusojitustarpeen ja 
vaihtoehtojen arviointi olennaista. 

– Pohjaveden pinta ratkaisee

– 100 – 120 m3/ha puustoa riittää 
haihdutukseen

– Taloudellinen kannattavuus

• Tuhkalannoitus tuettava työlaji 1.5.2020 
alkaen

– Kasvu, haihdutus, vesiensuojelu

– Hiilinielu ylös kymmeniksi vuosiksi

• Jatkuvaa kasvatusta kannattaa lisätä 
erityisesti turvemetsissä

– Luontainen uudistuminen varmistettava. 
Mitä karumpi kohde, sitä 
kannattavampaa.

– Metsänhoidosta voi tulla kustannuksia
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Luonnonhoito

- Toimien suunnittelu ja toteutus samoin kaikissa 

hakkuutavoissa: BD ja vedet kerralla

- Toimien kohdentaminen paikkatiedon ja Monimetsä-

oppien mukaisesti, kuten säästöpuut reunavyöhykkeille

- Jatkokasvatuskelvottomat kohteet ennallistumaan

- Luonnonhoidon erillishankkeet METSOn ja Helmin 

kautta

Uudisojitusta ei tehdä ja kunnostusojitusten määrä on 

vähentynyt jo pitkään.



Valuma-aluetarkastelu
• Valuma-alue suunnittelu

– Useiden maanomistajien yhteishankkeita valuma-alueilla

– Luonnonhoitohankkeen kohdentaminen valuma-alueelle

– Vapaaehtoisuus, kustannustehokkuus ja oikeudenmukainen 
kustannusten jako

– Tilatason hankkeillakin yhä paikkansa

• Kaikilla erilaisilla valuma-aluerajauksilla on paikkansa
– Suuremmilla alueilla enemmän mahdollisuuksia erilaisiin 

vesiensuojeluratkaisuihin → kustannustehokkuus

– Suuralueet voivat olla hitaita toteuttaa
• Tilakohtaisesti tarve voi edellyttää nopeampaa pienemmän hankkeen 

toteuttamista

– Lähtevätkö maanomistajat yhteishankkeisiin mukaan?
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Vesiensuojelua velvoittaa
• Metsälaki

– Metsälain mukaiset purojen, norojen, lähteiden, lampien lähiympäristöt

– Ympäristöstään poikkeava elinympäristö, pienilmaston vaikutuksen säilyttäminen

– Korvaus ympäristötuen muodossa, jos haitan vähäisyys ylittyy (3000 € tai 4%) 

• Vesilaki
– Turvaa puron ja noron uoman, < 1ha lammen

• Vesilaki ei tunne korvaussäännöstä, jos vaikutuksia uoman ulkopuolelle

– Ojitusilmoitus, lupaharkinta

• Sertifiointi (PEFC, FSC)
– Sertifiointijärjestelmissä eroja vesiensuojeluvaatimuksissa

– Kunnostusojitusten vesiensuojelusuunnitelmat, vesiensuojelutoimenpiteet 
vesienjohtamisessa uudistusaloilta

– Ojitusilmoitukset

– Pohjavesien laatu turvataan

– Vesistöjen ja soiden suojakaistat → säästöpuut voidaan keskittää suojakaistoille
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Vesiensuojelu kehittyy
• Apuvälineitä suunnitteluun → ota käyttöön

– Ojien kunnostustarpeen selvittämiseen (eroosioherkkyyden tunnistaminen jne.)

– Kunnostusojituksen kannattavuuden laskentaan (suosimulaattori)

– Valuma-alueen määrittely ojien kunnostushankkeen vesiensuojelussa (hankekohtaisesti, purkupisteen 
mukaan ym.)

– Suojavyöhykkeiden, ajourien, säästöpuukohteiden, maanmuokkausmenetelmän ym. suunnitteluun

• Huomioitavaa digityökaluista
– Eivät korvaa täysin maastokäyntiä

– Päätöksenteon tueksi → maanomistaja päättää lopulta

• Ojakohtaisia ja hankekohtaisia menetelmiä – tehostettua virtaaman hallintaa
– Putkipadot, pintavalutus, kaivukatkot, laskeutusaltaat - rakenteiden yhdistelmät

• Tutkimusta ja uusia keinoja kehitteillä
– Pohjaveden korkeuden säätely → ojasyvyys, haihduttava puusto 

– Peitteinen metsänkasvatus → kohdevalinta

– Puupohjaiset ravinnesiepparit jne.
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Varmistetaan vesiensuojelun rahoitus eri 

mekanismein 

• Kemera / METKA

• Ympäristötuki - luonnonhoitohankkeet

• METSO

• Helmi

• Vesiensuojelun tehostamisohjelma

• Erilliset hankkeet

• Uusia rahoituskanavia?
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METKA ja jatko
• Suometsien hoito muuttuu eniten

– Kunnostusojitusten tukemisesta kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja vesiensuojeluun

• Vaaditaan suometsänhoidon suunnitelma
– Paljon selvitettävää

– Paljon velvoitteita

– Paljon maanomistajia, kun valuma-alue lähtökohtana

– Paraneeko tilanne Kemerasta? (Kuva)

• Ennen METKAn käyttöönottoa tarvitaan pilotteja, koulutusta, paikkatiedon ja 
suunnitteluvälineiden kehittämistä, maanomistajien neuvontaa

• Suot metsätalouden kestävyyskeskustelun ytimessä. Kokonaisuus selkeäksi.
– Päivittyvät sertifiointivaatimukset

– Kemera ja Metka

– Suojelu ja luonnonhoito
• METSO: puustoiset suot

• Helmi: soiden suojelu ja ennallistaminen, kosteikkojen hoito ja perustaminen

• Monimetsä: parhaat käytännöt

– Muu maankäyttö: turvetuotanto, rahkasammalen keruu, turvepellot jne.

• Olennaista, että metsänkasvatukselle tarpeellisia ja hyvin suunniteltuja 
suometsähankkeita tehdään ja jatketaan

• Käytännön sovellukset tutkitusta tiedosta ja riittävistä kenttäkokeista

→ koulutus ja neuvonta jalkautukseen
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