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Esityksen teemat 

16.2.2021 

1. Vesistökuormitus, mitä se on, mistä se johtuu, miten se määritetään, 

miten sitä seurataan   

 

2. Vesiensuojelu metsien hoidossa, suunnittelu ja menetelmät  
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Mihin vesistökuormituksessa kiinnitetään huomiota? 

16.2.2021 

• Rehevöittävä ravinnekuorma:  

• typpi (nitraatti, ammonium, orgaaninen),  fosfori (fosfaatti, orgaaninen) 

• Tummentava, sameuttava, liettävä ja/tai sedimentoituva kuorma: 

• orgaaninen ja epäorgaaninen kiintoaine, orgaaninen hiili, humus 

• Happamoittava tai neutraloiva ainekuorma: 

• vety, emäskationit (kalsium, kalium, magnesium) 

• Haitalliset aineet:  

• raskasmetallit (rauta, nikkeli, kupari, sinkki, arseeni, lyijy),                  

alumiini ja elohopea, torjunta-aineet, öljyt  

• Veden määrän muutokset 

• Valaistuksen ja lämpötilan muutokset 

 

 

 

 

Sinilevää Kuonanjärvellä 

29.8.2018. Kuva R. Juntunen 
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Kuormitus metsistä vesiin 

16.2.2021 

• Kokonaiskuormitus = luonnonhuuhtouma (taustakuorma) ja 

metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama kuormitus 

• Metsätalouden aiheuttaman kuormitus on hajakuormitusta ja sen osuus 

vesistöihin tulevasta ihmistoiminnan aiheuttamasta typpikuormasta on 

laskentatavasta riippuen 6-12 % ja fosforikuormasta vastaavasti 8-14 %. 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_kuormitus_ja_luonnon_huuhtouma. Ladattu 16.2.2021 

Typpi Fosfori 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_kuormitus_ja_luonnon_huuhtouma
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_kuormitus_ja_luonnon_huuhtouma
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https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesistojen_kuormitus_ja_luonnon_huuhtouma
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Kuormittavat metsätaloustoimenpiteet 

16.2.2021 

• Hakkuut: uudistushakkuut, harvennukset, jatkuvan kasvatuksen 

hakkuut 

• Maanmuokkaus: mätästys, äestys, laikutus... 

• Hakkuutähteiden korjuu, kannonnosto 

• Lannoitus, turve- ja kivennäismaat 

• Ojitukset, vanhat ojitukset ja kunnostusojitus 

• Ennallistaminen 

 

Kuva: E. Oksanen/Luke 
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Kuormituksen alueellisen vaikutuksen 
huomioiminen – vesiensuojelun kohdentaminen 

Typpi Fosfori 

Luonnonhuuhtouma 
Luonnonhuuhtouma 

Metsätalouden 

kuormitus 
Metsätalouden 

kuormitus 
Lähde: Finér ym. 2020 



• Perustettu 2014: MMM: Luke, SYKE, Tapio Oy, ELY-

keskukset, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus 

• Valuma-alueet: 

• 10 luonnontilaista  

• 20 normaalissa metsätalouskäytössä olevaa 

latvavaluma-aluetta 

• Mitattavat kuormitusmuuttujat:  

• virtaama (jatkuvatoimisesti) 

• ammonium-, nitraatti-, kokonaistyppi, fosfaatti- ja 

kokonaisfosfori, kiintoaine, sameus, TOC, COD, pH 

• manuaalinen vesinäytteenotto 20-25 vesinäytettä 

virtaamapainotteisesti /vuosi  

 7 

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko 

https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset 

https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset
https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset
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Vesiensuojelu kivennäismaiden metsissä 

16.2.2021 

Suojavyöhykkeet 

 

• Vähentää- kiintoaine, N, P 

• Leveys- 5-30 m 

• Suojavyöhykkeen kasvillisuus 

• Maanmuokkaus  

• Suojavyöhykkeen rajaus 

 

 Kuva: L. Finér 



RUSLE 2015 eroosiomallinnustyökalu 

suojavyöhykkeen rajauksessa 

  16.2.2021 9 

Kuva: A. Leinonen 



Esimerkki suojavyöhykkeen leveyden määrittämisestä 

DTW –indeksin (etäisyys pohjaveteen) avulla 

Kuvat: L. Kuglerová ym. 

(2014) 

Kiinteälevyiset 

suojavyöhykkeet 

Maaperän 

kosteuden 

(etäisyys 

pohjaveteen) 

perusteella 

määritetyt 

suojavyöhykeet 
L 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 16.2.2021 

Vesiensuojelun ojien kunnostuksissa 

1. Tarvitaanko ojien kunnostusta? 

2. Jos tarvitaan miten valitaan tehokkain vesiensuojeluratkaisu?  

 
 

 

Kuva: L. Finér 
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Päätöksentekopuu: 

16.2.2021 

Lähde: Finér ym. 

2018 
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Kunnostusojituksen ja tuhkalannoituksen 

aiheuttaman kasvunlisän arviointi 

16.2.2021 

SUSI-suosimulaattori 

 
 

 

 

 

 

Kuvat: L. Stenberg 

Ojien syventämisen aiheuttama kasvunlisä 



Taustavärin 

vaihtaminen 

Home/Layout 

Yksi- tai 

kaksipalstainen 

pohja 

Home/Layout 

14 

Jatkuvapeitteinen kasvatuksella voidaan vähentää 

ojien kunnostustarvetta ja suojella vesistöjä 

16.2.2021 

• Lähtökohta se, että puuston ja pintakasvillisuuden 

biologisen kuivatuksen takia ojien kunnostusta ei 

tarvita, myöskään avohakkuuta ei tarvita 

• Vähän tutkimustietoa, mutta kokeissa pohjavesipinta 

pysynyt riittävällä syvyydellä ja typen, fosforin ja 

orgaanisen hiilen kuormat nousseet vähemmän kuin 

avohakkuun jälkeen 

• Lisätietoja tarvitaan myös toistuvien jatkuvan 

kasvatuksen hakkuiden ja pienempien pinta-

alakohtaisten puumäärien vaikutuksista 

• Pidetään lupaavana menetelmänä erityisesti 

korpikuusikoissa 
Kuva L. Finér 
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Valuma-aluelähtöinen vesiensuojelun suunnittelu 

ojien kunnostuksissa 

16.2.2021 

Kuva: muokattu Metsähallituksen 

Metsät Oy: kuvasta, Finér ym. 2018. 

• Ensisijaisesti pyrittävä välttämään 

eroosiota! Veden virtausnopeuden 

pienentäminen ojakohtaisin ratkaisuin ja 

patorakennelmin 

• Vain pintavalutuskentät pystyvät 

pidättämään sekä kiintoainetta että 

veteen liuenneita ravinteita 

• Työkaluja valuma-aluelähtöiseen 

suunnitteluun:   

 

https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-

paikkatietoaineistot 

 

 



Päätöksentekopuu kunnostusojituksen 

vesiensuojeluratkaisujen valintaan  

16.2.2021 

Lähde: Finér ym. 

2018 

Kuva:Zane Libieté 

Kuva:Antti Leinonen 

Kuva:Antti Leinonen 

Kuva: Ulf Sikström 

Kuva: L. Finér 

Kuva: A. Leinonen 

Kuva: L. Finér 

Kuva: T. Tenhola 

1. 

3. 

4. 

5. 
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Kuormituksen hallinta vanhoilla ojitusalueilla ja 

suometsien uudistamisessa? 

16.2.2021 

• Vanhat ojitusalueet  

• Vesiensuojeluratkaisut ojien kunnostuksen yhteydessä  

• Ennallistuminen  

• Ennallistaminen 

• Suometsien uudistaminen 

• Ei laajoja avohakkuualoja 

• Kunnostusojituksen vesiensuojeluratkaisut 

• Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen ratkaisut Kuva: S. Ollikainen 
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Vesiensuojelussa tärkeää: 

16.2.2021 

• Ei tarpeettomia toimenpiteitä, erityisesti ojitus 

• Huolellinen suunnittelu, vesiensuojelutyökalut 

• Parhaiden vesiensuojeluratkaisujen käyttö 

• Laadun valvonta ja kehittäminen 

• Vesiensuojelun koulutus ja työssä oppiminen 

• Ilmastonmuutokseen varautuminen 

 

Kuva: Leena Finér Kuva:Michał Wróbel 
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Lisätietoja: 

16.2.2021 

Finér, L. ym. 2020. Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 – MetsäVesi-hankkeen 

loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:6. 77 s.  

 

https://metsainfo.luke.fi/fi/vesistokuormitukset 

 

WAMBAF-hankkeen sivut: 

https://www.metsa.fi/projekti/wambaf-tool-box/ 

ja 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/ 

 

https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-paikkatietoaineistot 
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