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RUSLE2015-eroosiomalli

• Eroosiomalli kuvaa potentiaalista paljaasta maanpinnasta 
irtoavaa kiintoaineen määrää ensimmäisenä vuonna 
maanmuokkauksesta, kg/ha/a.

• Malli kuvaa paljastetun maanpinnan eroosioherkkyyttä.

• Malli toimii kivennäismailla.
• Malli ei huomioi kaivettujen uomien uomaeroosiota.
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RUSLE2015-eroosiomallin käytön 
tavoitteet ja mallin käyttökohteita

• Tavoitteet:

• Tunnistaa eroosiolle alttiit alueet ennen hakkuuta ja 
maanmuokkausta.

Välttää eroosiolle alttiiden alueiden maanpinnan rikkoutumista.

Vähentää vesistöjen kiintoainekuormitusta.

• Eroosiomallin käyttökohteita:

• Puunkorjuun suunnittelu ja toteutus

• Suojakaistojen rajaaminen

• Säästöpuuryhmien sijoittelu

• Ajourasuunnittelu

• Varastopaikan sijainti

• Maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

• Muokkaustavan valinta

• Muokkausjäljen sijainti
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RUSLE2015-eroosiomalli puunkorjuussa
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Ajourat ja varastopaikat 
sijoitetaan kohtiin, joiden 
eroosioriski on vähäinen.

Eroosioriskikohtiin 
suositellaan rajaamaan 
leveä suojakaista ja 
jättämään säästöpuita.



RUSLE2015-eroosiomalli puunkorjuussa
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Kokoojaura tehdään 
kohtaan, jonka eroosioriski 
on ympäröivää aluetta 
vähäisempi.

Suojakaistaa voidaan 
leventää jättämällä 
säästöpuut suojakaistan 
yläpuolelle.



RUSLE2015-eroosiomalli maanmuokkauksessa
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Maanmuokkaus tehdään 
korkeuskäyrien suuntaisesti.

Suuren eroosioriskin kohdissa 
käytetään mahdollisimman 
vähän maanpintaa paljastavaa 
muokkaustapaa.



RUSLE2015-eroosiomallin 
käyttökokemuksia

• Eroosiomalli toimii kivennäismailla hyvin eli malli osoittaa 
rantametsien eroosioriskikohdat.

• Eroosiomalli helpottaa hakkuun ennakkosuunnittelua.

• Mallin osoittamiin suuren eroosioriskin kohtiin on hyvä keskittää 
hakkuualan säästöpuut.

• Eroosiomallin tarkkuus voi parantua tulevaisuudessa, jos mallin 
laskentaan saadaan nykyistä tarkempi maaperätieto.

• Aineisto pitää olla käytössä toimijoiden omissa paikkatieto-
järjestelmissä sekä metsäkoneissa.

Eroosiomalli on hyvä ja hyödyllinen apuväline hakkuiden ja 
maanmuokkauksen vesistövaikutusten hallinnassa.
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Kosteusindeksit

• Kosteusindeksit kuvaavat maan kosteusolosuhteita ja tätä 
kautta maaston kantavuutta.

• Kosteusindeksit auttavat tunnistamaan heikosti kantavat ja 
maastovaurioille altistuvat maastonkohdat.
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DTW- ja TWI-kosteusindeksit
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• DTW-kosteusindeksi

• 2 x 2 metrin rasteri

• TWI-kosteusindeksi

• 16 x 16 metrin rasteri



Kosteusindeksien käytön tavoitteet ja 
kosteusindeksien käyttökohteita

• Tavoitteet:
• Tunnistaa heikosti kantavat alueet maastossa.

• Vähentää koneilla liikkumista heikosti kantavilla alueilla.

Maanpinnan rikkoutuminen vähenee.

Vesistökuormitus vähenee.

Puunkorjuun korjuujälki paranee.

• Käyttökohteita:
• Puunkorjuun suunnittelu ja toteutus

• Ajourasuunnittelu

• Pienvesien ja ojien ylityskohtien valinta

• Suojakaistojen leveyden määrittäminen

• Säästöpuiden sijoittelu

• Maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

• Muokkaustavan valinta

• Muokkausjäljen sijainti

• Norojen tunnistaminen ja rajaaminen
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DTW-kosteusindeksin raja-arvot

• Yhden hehtaarin raja-arvo: 
märkä ajanjakso
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• Neljän hehtaarin raja-arvo: 
kuiva ajanjakso

• Tulosten tulkinnassa käytetään sillä raja-arvolla laskettua indeksiä, joka 
vastaa paremmin kyseisen ajankohdan säätä.



Kosteusindeksi puunkorjuussa
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Kosteusindeksin avulla 
voidaan tunnistaa heikosti 
kantavat alueet ja välttää 
näillä alueilla liikkumista.

Puron rantaan voidaan rajata 
vaihtelevan levyinen suojakaista 
kosteusindeksin avulla ja 
säästöpuut voidaan jättää 
heikosti kantavalle alueelle.



Kosteusindeksi puunkorjuussa ja 
maanmuokkauksessa
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Kosteusindeksin 
avulla voidaan valita 
kantavin kohta ojan 
ylitykseen.

Kosteusindeksiä voidaan käyttää 
apuna maanmuokkausmenetelmän 
valinnassa.



Kosteusindeksi norojen tunnistamisessa
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Kosteusindeksin avulla 
voidaan tunnistaa noro ja 
rajata noron vaikutusalue.



DTW-kosteusindeksin käyttökokemuksia
• Kosteusindeksi toimii pääosin hyvin.

• Kosteusindeksiä kannattaa käyttää hakkuun ennakkosuunnittelussa.
• Ennakolta maastossa tarkastettavat alueet

• Kokoojauran ja muiden ajourien sijoittelu

• Kosteiden kohtien ylityspaikan valinta

• Tehostettua havutusta vaativien paikkojen tunnistaminen

• Kosteusindeksiä kannattaa käyttää hakkuun suunnittelussa myös 
kuivana ajankohtana.

• Tulevissa hakkuissa käytettävät ajourat tehdään kantavaan kohtaan.

• Kosteusindeksin avulla on löydetty uusia, huomioitavia 
luontokohteita.

• Aineisto pitää olla käytössä toimijoiden omissa paikkatieto-
järjestelmissä sekä metsäkoneissa.

Kosteusindeksi on hyödyllinen apuväline hakkuiden vesistö-
vaikutusten hallinnassa ja korjuumaaston kantavuuden arvioinnissa.
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Aineistojen kattavuus ja käyttäminen

• Aineistojen kattavuus:

• RUSLE2015-eroosiomalli on julkaistu suurimpaan osaan 
Suomea.

• DTW-kosteusindeksi on julkaistu rajatuille alueille eri puolille 
Suomea.

• Aineistoa täydennetään jatkossa.

• TWI-kosteusindeksi on julkaistu koko Suomeen.

• Aineistojen käyttäminen:

• Metsäkeskuksen verkkosivulla oleva karttapalvelu:
https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-paikkatietoaineistot

• Aineistot ovat saatavissa käyttöön toimijoiden omiin 
paikkatietojärjestelmiin WMS-rajapintapalvelun kautta.
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Kiitos!
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