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Luomijärven 
valuma-alue
Luomijärven valuma-alueen 
pinta-ala on 5,56 km2, josta 
vesistöjen osuus on noin 18 % 
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Maankäyttö

Luomijärven valuma-alueen pinta-
ala on 5,56 km2, josta vesistöjen 
osuus on noin 18 % (kuva 1). 
Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) Corine 2012- aineiston 
perusteella valuma-alueen pinta-
alasta 72 % on metsää, 2 % 
maatalousalueita (11 ha), 4 % 
rakennettuja alueita sekä 3 % 
avosoita ja kosteikkoja ja loput 
vesistöä.



Pohjavesialueet
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Maaperä

• Valuma-alueen kallioperä on 
pääosin rapakivi graniittia. 
Geologisen tutkimuskeskuksen 
(GTK) pintamaalajiaineiston 
perusteella maapinta-alasta lähes 
89 % on kivennäismaalajeja ja 11 
% turvemaata. Pääasiassa 
kivennäismaa on kalliota.
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Ojitusalueet

• Ojitusalueiden yhteispinta-ala 
Luomijärven valuma-alueella on 
noin 17 ha, mikä on n. 4 % 
metsien kokonaisalasta. Ojista 
noin 84 % on kaivettu 
kangasmaalle. (Suo-ojien 
vaikutusalueen metsävarakuviot punaisella 
ja kangasojien vaikutusalueen vihreällä.)
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Hakkuut

• Uudistushakkuiden pinta-ala koko valuma-
alueella on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ollut keskimäärin 3,4 ha/v, mikä on 
n. 0,8 % koko metsäpinta-alasta. Koko 
Kaakkois-Suomen alueella vastaava luku oli 
n. 2,5 % koko metsäpinta-alasta (2010-
2014 Kaakkois-Suomen metsäohjelman 
perusteella). Alueen metsänkäsittely on 
siten Kymenlaakson mittakaavassa 
keskimääräistä vähäisempää. Menneiden 
uudistushakkuiden määrät perustuvat 
metsänkäyttöilmoituksiin

• Keskeistä on tehtyjen hakkuiden sijainti 
suhteessa vesistöön ja hakkuiden 
voimakkuus (maanmuokkaus) sekä 
hakkuualan maalaji 

• Hienojakoisemmilla mailla ja vesistöjen 
äärellä päätehakkuut ja niiden 
maanmuokkaus vaativat huolellisempaa 
suunnittelua.
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• Tulevien uudistushakkuiden määrät 
perustuvat Metsäkeskuksen 
metsävaratietojärjestelmän tuottamiin 
simulointeihin metsien 
uudistushakkuuesityksistä, jotka perustuvat 
puuston kokoon ja ikään. Näiden 
simulointien perusteella on laskettu 
uudistushakkuupotentiaali. Nämä eivät ole 
metsänomistajien hakkuuaikomuksia, joten 
uudistushakkuupotentiaalin 
uudistamismäärät lähivuosina ovat 
todennäköisesti todellisuutta suurempia. 

• Uudistushakkuupotentiaali koko valuma-
alueella on seuraavan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana n. 11 ha/v. 
Hakkuista kertyisi puuta vuosittain noin 
1453 m3. 
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Merkjärven 
valuma-alue
Merkjärvi-Valkjärvi valuma-
alueen pinta-ala on 8,75 km2, 
josta vesistöjen osuus on noin 
30 %.
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• Valuma-alueen pinta-ala on 8,75 km2, 
josta vesistöjen osuus on noin 30 % 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
Corine 2012- aineiston perusteella 
valuma-alueen pinta-alasta 64 % on 
metsää, 0,5 % maatalousalueita 
(4,7ha), 5 % rakennettuja alueita sekä 
0,1 % avosoita ja kosteikkoja.

• Valuma-alueella sijaitsee 
Parkonkankaan yksityinen 
luonnonsuojelualue. Alueella ei Syken 
pohjavesiaineiston mukaan ole 
varsinaisia pohjavesialueita.
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• Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) 
pintamaalajiaineiston perusteella maapinta-
alasta 96 % on kivennäismaalajeja ja n. 4 % 
turvemaata. Pääasiassa kivennäismaa on 
kalliomaata 
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Ojitusalueiden yhteispinta-ala 
on noin 34 ha, mikä on noin 6 
% metsien kokonaisalasta. 
Ojista noin 41 % on kaivettu 
kangasmaalle
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Uudistushakkuiden pinta-ala 
koko valuma-alueella on 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ollut keskimäärin 3,3 
ha/v, mikä on n. 0,6 % koko 
metsäpinta-alasta. 
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• Uudistushakkuupotentiaali koko 
valuma-alueella on seuraavan 10 
vuoden aikana n. 9 ha/v. Hakkuista 
kertyisi puuta vuosittain n. 1875 m3. 
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Metsätalouden vesistökuormitus
• Metsätalouden kuormitus on tyypiltään hajakuormitusta. Myös 

luonnontilaisista metsistä ja soilta valuu ravinteita, kiintoaineita ja 
humusta

• Jakautuu siis ravinne- (pääasiassa fosfori ja typpi), kiintoaine-, 
metalli- ja happamuuskuormitukseen sekä humuskuormitusta

• Metsätalouden keskimääräiseksi osuus Suomen vesistöjen 
kokonaisfosforikuormituksesta n. 5 % ja 
kokonaistyppikuormituksesta n. 8 %. 

• Metsätalouden kiintoaine- ja humuskuormitus ravinnekuormitusta 
merkittävämpiä vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä

• Metsätalouden aiheuttama kuormitus näkyy eritoten herkissä 
latvavesissä, lähellä kuormituslähdettä, missä muu kuormitus 
vähäistä.
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Kiintoainekuormitus
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Kiintoainekuormitus
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Humus ja ravinnekuormitus
Humus = hajoavaa orgaanista ainetta
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Metsätalouden vesiensuojelun ohjaus

• Metsätalouden vesiensuojelua ohjaa laki vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä, vesilaki sekä -asetus.

• Lisäksi metsälaissa edellytetään tiettyjen luonnontilaisten tai 
luonnontilaisenkaltaisten pienvesien välittömän lähiympäristön 
ominaispiirteiden säilyttämistä

• Kestävän metsätalouden rahoituslailla (Kemera) ohjataan 
metsäojitusten tekoa. 

• Pääasiassa vesiensuojelua kuitenkin ohjaavat suositukset (Tapion 
hyvän metsänhoidon suositukset - vesiensuojelu) ja 
metsäsertifiointi (PEFC ja FSC). 

• Metsänomistaja voi halutessaan toteuttaa vaadittua 
tehokkaampaa vesiensuojelua
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Metsätalouden vesistökuormittajat

• Metsänkäsittely turvemailla (johdetaan vesiä)
Kunnostusojitus
Uudistushakkuut
Metsänuudistaminen

• Uudistushakkuut kivennäismailla
maanmuokkaus, 
puunkorjuun maastovauriot, 
 lannoitus (-> kun toimitaan vesistöjen äärellä tai johdetaan vesiä)
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Toimenpiteiden ajoittaminen ja suunnittelu
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Toimenpiteiden ajoittaminen ja suunnittelu

• Maalaji
• Hienojakoiset kivennäismaat ja maatuneemmat turpeet ovat 

herkempiä eroosiolle

• Vuodenaika
• Kiintoainekuormitus on suurinta valumahuippujen aikaan. Keväisin 

suurien sulamisvesien aikaan voimakasta maanmuokkausta ja 
ojitusta tulisi välttää

• Pohjavesialueet
• I ja II luokan pohjavesialueille suositellaan vain kevennyttyä 

maanmuokkausta

• Ojitukset
• Ojat eivät saa johtaa suoraan vesistöön.
• Ojituksen tulee olla kannattava ja sen tarve arvioitava
• Kunnostusojitus tulee sovittaa hakkuiden sekä 

metsänhoitotoimenpiteiden yhteyteen.
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Toimenpiteiden ajoittaminen ja suunnittelu

• Hakkuut
• Maanmuokkaus ei saa ulottua vesistön rantaan asti.
• Muokkausjäljen suunnan tulee olla rinteen vastainen.
• Hakkuutähteistä vapautuu ravinteita, jotka alttiina huuhtoutumiselle 

vesistöihin

• Lannoitukset
• Levitys toteutettava niin, ettei lannoitetta joudu ojiin ja vesistöihin
• Lannoituskäsittelyksi suositellaan turvemailla PK-lannoitetta, johon 

on lisätty rautaa fosforin huuhtoutumisen estämiseksi tai 
hyvälaatuista puuntuhkaa.

• Tärkeillä pohjavesialueilla ei lannoiteta, ellei ELYltä ole erityislupa
• Lannoitteet levitetään ainoastaan sulan maan aikana, tuhkaa lukuun 

ottamatta
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Riskialueen tunnistaminen

• Vesistökuormituksen riskikohteiden 
tunnistamiseen voi käyttää olemassa olevia 
paikkatietoaineistoja.

• Esim. eroosioriskiä kuvastava uoma-analyysi ja 
nk. Rusle malli->huuhtoutuvan kiintoaineksen 
määrä->suojavyöhykkeen leveyden arviointi
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Uoma-analyysi
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Rusle-malli
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Vesiensuojelurakenteet
(tehdään tarvittaessa riskikohteille)

pohjapato laskeutusallas

14.11.20
19

Footer



putkipadon rakenne

lietekuoppa pintavalutuskenttä
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Vesiensuojelun menetelmien 
yhdistelmiä
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Rantametsien hakkuut
• Suojavyöhyke -> Vesistöjen ja pienvesien varteen jätettävällä käsittelemättömällä 

suojakaistalla sidotaan ympäriltä tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. 

• Suojakaistan leveys esimerkiksi maanmuokkausten yhteydessä on oltava vähintään 5 metriä -> 
leveämpi mitä kaltevampi maasto ja eroosioherkempi maalaji 

• Rantametsissä voi suorittaa arvokkaiden tukkipuiden poimintahakkuita samalla välttäen 
maanpinnan rikkomista, ja tehdä kasvatusvaiheessa harvennushakkuita jättäen myös 
lehtipuustoa kasvamaan.

• Kevennetty maanmuokkaus 

• Voimakkaalla maanmuokkauksella kiintoaineen huuhtouma lisääntyy. 

• Laikutus ohutkunttaisille, karkeille moreenimaille. Äestys ohutkunttaisille, keskikarkeille 
moreenimaille. 

• Laikkumätästys ja kääntömätästys soveltuvat melko paksukunttaisillekin, keskikarkeille ja 
hienolajitteisille routiville maapohjille.

• Ojitus-mätästystä käytetään vain veden vaivaamilla ja soistuneilla mailla 
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Kunnostusojitus

• Kunnostusojituskohteet valitaan 
kunnostusojitustarpeen sekä 
kunnostusojituskelpoisuuden perusteella 

• Kunnostusojitustarve -> puuston kasvu 
edellyttää kuivatusta -> riittävä kuivatus 

• Kunnostusojituskelpoisuus määritellään 
ojituksen taloudellisen kannattavuuden 
perusteella 
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Kunnostusojituskelpoisuus
• Kasvupaikkatyypiltään varputurvekankaita karumpia 

kohteita ei ole kannattavaa ojittaa 
• Varputurvekankailla ja 1-tyypin puolukkaturvekankailla 

vähintään 600 rungon/ha kasvatuskelpoinen puusto.  
• Lisäksi varputurvekankaita ei ole taloudellisesti 

kannattavaa uudistaa kuin luontaisesti tai kylväen -> ei 
kuitenkaan sovi paksuturpeisille kohteille

• Kitu- ja joutomaita ei ojiteta.
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Kasvupaikkaluokitus 
ojitusalueilla
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Kunnostusojitustarve
• Maastossa tarkastellaan silmävaraisesti ojien kuntoa, suokasvillisuuden 

esiintymistä, puiden kasvua ja elinvoimaisuutta. 
• Kunnostusojitustarve ilmeinen, jos ojat tukkeutuneet tai kasvaneet 

umpeen ja puuston kasvu on taantunut maaperän liiallisen märkyyden 
vuoksi. 

• Lisääntynyt suokasvillisuus on usein merkkinä ojien heikosta 
kuivatustehosta. 

• Kuusikolle ojaston ei tarvitse olla niin syvä sen hyvän haihdutuksen ja 
matalan juuriston ansiosta 

• Puuston tilavuuden ylittäessä 120 m3/ha puusto jo ylläpitää itsessään 
riittävää haihdutusta, kunhan juuristolla kasvuvaiheessa 30 cm kuivavara
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Puuston tilavuus turvemaiden 
ojitusalueilla
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Metsätalouden vesiensuojelun 
yleissuunnitelma

• Yleissuunnittelulla pyritään antamaan vesistön valuma-
alueella toimiville maanomistajille, metsäalan 
ammattilaisille ja muille alueella toimiville taustatietoa 
sekä käytännön esimerkkejä, miten vesiensuojelu 
voidaan huomioida kohteilla. 

• Yleissuunnitelma-alueella kartoitettiin mahdollisia 
vesiensuojelun kriittisiä kohteita (Havaintopisteet) ja 
niiden pohjalta annetaan toimenpidesuosituksia 
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Havaintopisteet
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Havaintopiste 2 (Luomijärvi)
• Vesienhoidollisesti merkittävä kohde, jossa 

paikallinen kalastuskunta on teettänyt 
Leader hankerahoituksen turvin 
vesiensuojelurakenteita turvesuolta järveen 
päin laskevalle ojalle. Alueella eroosioriski 
on ollut merkittävä ja ojaveden mukana 
järveen on kulkeutunut kiintoainesta. 
Laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän 
rakentamisen lisäksi virtausta pidättämään 
ja eroosiota ehkäisemään on rakennettu 3 
kivettyä pohjapatoa. 

• Ojitusvaiheessa kaivettu kivennäismaahan 
asti. Ylempänä suo on kitumaata. Vaikuttaisi 
siltä, että vesiensuojelurakenteilla järveen 
valuva kiintoaineskuorma on saatu 
vähenemään ja vesistön kannalta 
negatiivinen kehitys on saatu minimoitua.



Havaintopiste 4. (Luomijärvi)
• Ojitus kaivettu kivennäismaahan asti. Ojien 

kuivatusvaikutus näkyy puustossa. Toisella 
puolella ojaa harvennettu hieskoivikko, 
toisella puolella kuusikko jossa tarvetta 
harvennushakkuulle. 

• Vesiensuojelurakenteena on noin 20 m 
kaivamatonta aluetta ennen järveä. Ojassa 
kuitenkin edelleen merkittävä eroosioriski. 
Tämänkaltaisissa kohteissa eroosiota 
voidaan ehkäistä, ja kiintoaineksen 
kulkeutumista järveen vähentää, kiveämällä 
ojien syvimpiä kohtia ja tukemalla kivillä 
veden virratessa syöpyviä ojaston osia. 
Tällaisia enimmäkseen kivennäismaalla 
olevia ojituskohteita ei enää 
kunnostusojiteta.



Havaintopiste 8 (Luomijärvi)

• Pääräsinmäeltä rantaan ulottuva jyrkähkö 
rinne. Mikäli rinteessä tehtäisiin hakkuu, 
olisi hyvä jättää 15–20 m leveä 
käsittelemätön suojakaista ennen järveä. 
Avohakkuun ollessa kyseessä, sopiva 
maanmuokkausmenetelmä olisi 
kääntömätästys, ja viljeltävänä puulajina 
kuusi. Kohteella olisi periaatteessa 
mahdollista myös kasvattaa metsää 
jatkuvapeitteisesti, koska alikasvoksena 
kasvaa kohtuullisen elinvoimaista 
varttuneempaa kuusen ja männyn tainta. 
Tällöin voitaisiin seuraava hakkuu toteuttaa 
yläharvennuksena ja antaa tämän jälkeen 
metsikön kehittyä jatkuvapeitteisenä.
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Havaintopiste 2. (Valkjärvi)
• Kunnostusojitus tehty 2008. Ojien 

risteyskohtaan on tehty 
laskeutusallas, jossa vesi seisoo. 
Tällaisella kohteella laskutusallas olisi 
hyvä tyhjentää kiintoaineksesta ja 
laskuojan kynnyksen voi kivetä

• MKivennäismailla eroosioriskin 
vähentäminen tehdään ensisijaisesti 
vettä pidättävillä rakenteilla ja 
kiveyksillä. 

• Puusto on hyötynyt 
kunnostusojituksesta ja on hyvässä 
kasvussa, ojitusalueella on voimakas 
taimikonhoito/ennakkoraivaustarve
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Havaintopiste 6 (Valkjärvi)
• Valkjärvensuon ojitusalueen yläosa on 

karua varputurvekangasta ja puuston kasvu 
on jäänyt enimmäkseen kitumaan kasvun 
tasolle, aluetta jota ei kannata 
kunnostusojittaa. Valkjärveä kohti 
liikuttaessa kasvupaikka rehevöityy ja 
puusto on järeämpää. Alueella on tehty 
harvennushakkuita. Puusto on osittain 
taimikkoa, jossa on taimikonhoitotarvetta. 
Ennen järveä on hakkaamatonta kaistaa, 
jossa on varttunutta uudistamiskypsää 
puustoa. Vesienhoidollisesti kohteella ei ole 
suurta kuormitusriskiä, 20-30 m puustoinen 
kaista ennen järveä ja umpeenkasvanut 
ojan suualue pidättävät ravinteita ja 
kuormitusta. Alue on osittain rehevää 
korpea, joka soveltuu myös suojeltavaksi 
ympäristötukialueeksi
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Havaintopiste 8 (Valkjärvi)
• Tuore avohakkuuala vanhan 

ojitusalueen tuntumassa. 
Suojavyöhykkeet järvelle voisivat 
vesiensuojelun näkökulmasta olla 
paikoin leveämmät, 
maanmuokkausmenetelmänä 
suositellaan kääntömätästystä. Ei 
tarvetta ojituksille hakkuualalla. 
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• Ratassuon ojat laskevat 
Saunasaarenmäen vieritse yhden 
pääojan kautta Valkjärveen. 
Ratassuon alueella on vanhoja 
ojituksia suon karummilla osilla, joilla 
ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
puuston kasvuun eikä myöskään näitä 
alueita kannata näin ollen 
kunnostusojittaa. 

• Suon ravinteikkaammilla osilla on 
tehty kuitenkin kunnostusojitusta ja 
puuston kasvu on hyvä, näillä alueilla 
on toteutettu myös 
harvennushakkuita. 
Vesienhoidollisesta näkökulmasta ojat 
voisivat olla paikoin matalampia, ojaa 
kaivettaessa on jätetty kaivukatkoja. 
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Havaintopiste 5. (Merkjärvi)
• Laskupuro Merkjärvestä kohti Pientä-

Merkjärveä. Rannat vanhaa 
ympäristötukialuetta, aikoinaan 
perattu uoma muuttumassa 
luonnontilaisen kaltaiseksi 
vesikasvillisuuden valtaamaksi 
puroksi, vesi kirkasta. Ympärillä 
harvennushakkuita. Suojakaista 
vesiensuojelullisesti riittävä. Ei 
merkittävää kiintoaineskuormariskiä 
Pieneen-Merkjärveen.
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Loppuyhteenveto
• Tulevien metsätaloustoimenpiteiden tarkan suunnittelun ja oikean ajoittamisen 

avulla voidaan vähentää kuormitusta vesistöihin. Pienilläkin teoilla vaikutetaan 
vesistöjen hyvän nykytilan säilymiseen 

• Ojitusalueilla tulee harkita ojitusten todellista tarvetta ja kunnostusojitusta 
kaipaavilla kohteilla huolehtia riittävästä vesiensuojelusta 

• Hyväkasvuinen metsä, jossa hakkuut tehty ajallaan osittain itsessään 
vesiensuojelukeino -> hyväkasvuinen puusto haihduttaa vettä ja osaltaan vähentää 
huuhtoumaa. 

• Vesistöjen äärellä hakkuissa muokkaamaton 5-10 metrin suojavyöhyke, rinteen 
jyrkkyys määrittää vyöhykkeen leveyden.  Suojavyöhykettä voi käsitellä, ja 
osaltaan näin vähentää karikkeen päätymistä vesistöön. 

• Apua metsätoimihenkilöt, Metsään.fi ja Metsäkeskuksen sivujen aineistot
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