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Vesienhoidon suunnittelu

▪ Vesistöaluekohtainen suunnittelujärjestelmä, jossa kansalaisten                       

ja sidosryhmien osallistuminen tärkeää

▪ Perustuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000)

▪ Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä

▪ Tavoitteena pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuonna 2015

– Aikataulun pidentäminen mahdollista (2021, 2027) 

▪ Etenee kuuden vuoden jaksoissa: käynnissä kolmas vesienhoidon 

suunnittelukausi (2016-2021)

▪ Suomi jaettu vesienhoitoalueisiin vesistöalueiden rajojen mukaan, ei 

hallinnollisten

▪ ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon suunnittelusta omalla alueellaan 

– vesienhoidon yhteistyöryhmät

▪ Jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma, jotka 

hyväksytään valtioneuvostossa ja raportoidaan EU:lle

– Toimenpideohjelmat

▪ www.ymparisto.fi/vesienhoito

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito


2.11.2020 – 14.5.2021



Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu

▪ Tavoitteena pintavesien vähintään hyvä ekologinen ja 

kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä kemiallinen ja 

määrällinen tila 

▪ Toimenpiteet kohdistetaan vesien tilaan vaikuttaviin 

merkittäviin paineisiin

▪ Valtakunnallisesti yhteinen ohjeistus: 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas (Metsätalous)

▪ Toimenpiteet suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien 

kanssa (mm. ELY-keskuskohtaiset metsätalous-ryhmät)

▪ Metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet esitetään 

alueellisina toimenpiteinä (vesienhoidon 

suunnittelualueet)

▪ Toimenpidemäärät arvioitu aikaisempien vuosien 

toteutustietojen perusteella
Pintavesimuodostumat, joissa metsätalous merkittävä vesien tilaan 

vaikuttava paine.

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas


Metsätalouden vesistökuormitus 

▪ Metsätalouden kuormitus:

– ravinnekuormitus

– kiintoaine- ja humuskuormitus

– haitallisten metallien kuormitus (happamat sulfaattimaat, 

elohopea)

→ vesistöjen liettyminen, nuhraantuminen, 

virtaamamuutokset, vaikutukset näkyvät erityisesti 

pienissä sivu- ja latvavesistöissä

▪ Kivennäismaahan ulottuvat ojitukset pohjavesialueilla, 

joissa pohjavesi lähellä maanpintaa → haitallisia vaikutuksia 

pohjaveden laatuun ja määrään

▪ Nykyiset pääasialliset vesistöjä kuormittavat toimenpiteet: 

kunnostusojitus, metsänuudistaminen ja maanmuokkaus, 

lannoitus

– vanhoilta ojitusalueilta tuleva kuormitus vaikuttaa edelleen Kuva: Anni Karhunen



Metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet vuosille 2022-2027
Pintavedet:

Pohjavedet:



Metsätalouden toimenpiteiden suunnittelun periaatteet (1/2)

▪ Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana 

suometsänhoitoa (ha): 

– Vuosien 2017-2018 toteuman perusteella arvioitu määrä (Luken 

tilastot)

– Vesiensuojelutoimenpiteinä ovat kohteen olosuhteista riippuen 

ojakohtaiset (kaivu- ja perkauskatkot, lietekuopat, pohjapadot) ja 

valuma-aluekohtaiset ratkaisut (laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, 

kosteikot, virtaamansäätöpadot, kaksitasouomat)

– Ojituksen tarvetta pitää aina tarkastella huolellisesti ja ojakohtaisesti 

▪ Uudistushakkuiden suojakaistat (ha): 

– Suomen metsäkeskuksen valtakunnallinen aineisto 

metsänkäyttöilmoitusten perusteella (vesistöön rajoittuvat 

suojakaistat)

– Suojakaistan leveys 15 m 

– Käytännössä tulee käyttää vaihtelevan levyistä suojakaistaa (mm. 

maaston muodot, maalaji, rantavyöhykkeen eroosioherkkyys)
Kuva: Anni Karhunen



▪ Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen (ha ja kpl vs-rakenteita):

– Mm. metsäkeskuksen luonnonhoidon alueellinen suunnittelu ja muu 

hankekohtainen valuma-aluesuunnittelu (KEMERA yms.) 

– Tulee kohdentaa erityisesti eroosioherkille alueille, sekä alueille, joissa 

metsätalous merkittävä paine

▪ Metsätalouden koulutus ja neuvonta (hlöä/kausi):

– Suunnittelijoille, toimihenkilöille, urakoitsijoille, metsänomistajille

– Mm. vesiensuojelurakenteet, kuivatustekniikka- ja tarve, paikkatietotyökalut, 

vesiensuojeluneuvonta maanomistajille

▪ Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla (pv-alueiden lkm)

– erityisesti pohjavesimuodostumissa, joissa pohjavesi on lähellä maanpintaa ja 

joissa ojitukset ovat ulottuneet kivennäismaahan 

Metsätalouden toimenpiteiden suunnittelun periaatteet (2/2)



Metsätalouden ohjauskeinot vuosille 2022-2027

▪ Suometsänhoidon kokonaisvaltaisen suunnittelun kehittäminen

▪ Sektorien välisen yhteistoiminnan kehittäminen vesiensuojelussa

▪ Käytetään luonnonhoitohankerahoitusta mahdollisuuksien mukaan 

vesiensuojelutoimiin. Turvataan vesiensuojeluhankkeiden riittävä rahoitus.

▪ Kehitetään paikkatietoaineistoja ja työkaluja toimijoiden käyttöön. Turvataan 

koulutukselle, neuvonnalle ja kehittämistyölle riittävä rahoitus ja resurssit.

▪ Edistetään toteutettujen ojitushankkeiden sekä vesiensuojeluhankkeiden digitointia

▪ Turvataan riittävä rahoitus metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon 

toiminnalle

▪ Laaditaan yhtenäisten kriteerien mukaisesti koko Suomen kattavat metsätalouden 

vesiensuojelun painopistealueet

▪ Kehitetään valtakunnallisia lannoituspinta-alojen seurantaa ja tilastointia sekä 

korostetaan koulutuksissa hyvien metsähoidon suositusten käyttöönottoa 

lannoituksissa (esim. suojakaistat)



Toimenpiteiden toteutusvastuu ja vesienhoidon vaikuttavuus

▪ Vastuu metsätalouden käytännön toteutuksesta metsänomistajilla

▪ Muita vastuutahoja mm. maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöviranomaiset, 

neuvontajärjestöt, Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, MTK, metsänhoitoyhdistykset, 

luonnonvarakeskus, metsäalan tutkimus- ja opetus, oppilaitokset

▪ Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa ja niiden toteutusta seurataan

▪ Toimenpiteet suunniteltu yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa → sitoutuneisuus

▪ Vesienhoitosuunnitelmat otetaan lupavalmistelussa huomioon ja ne vaikuttavat 

lupapäätösten kautta käytännön toimien toteutukseen 

▪ Vesienhoidon suunnittelu ohjaa vesiin liittyviä toimia sekä päätöksentekoa maankäytön 

suunnittelusta 

▪ Vesienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen 

ohjaamisessa



Vesienhoidon kuuleminen 2.11.2020 – 14.5.2021

▪ www.ymparisto.fi/vaikutavesiin → Vesienhoito

▪ Kuultavina ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 
2022-2027, mutta myös alueellisiin vesienhoidon 
toimenpideohjelmiin liittyen voi antaa palautetta (tausta-
asiakirjat)

▪ Palaute ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi kautta, mutta voi 
myös lähettää ELY-keskuksen kirjaamoon

▪ Vesienhoitosuunnitelmat ja alueelliset toimenpideohjelmat 
viimeistellään saadun palautteen perusteella

▪ Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuosille 
2022-2027 loppuvuodesta 2021

▪ Samaan aikaan käynnissä kuulemiset myös merenhoidon 
toimenpideohjelmasta ja tulvariskien hallinnan suunnitelmista

▪ Tutustu ja vaikuta!

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.lausuntopalvelu.fi/


Kiitos!

Kuva: Maria Mäkinen


