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Salajärvi ja Kaukheimonen

Salajärven ja Kaukheimosen valuma-alueiden pinta-ala on yhteensä 15 km2, 
josta vesistöjen osuus on noin 25 %
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Maankäyttö
• (SYKE) Corine 2012- aineiston perusteella valuma-alueen pinta-alasta 67 % on 

metsää, 3 % maatalousalueita (39 ha), 4 % rakennettuja alueita sekä 1 % 
avosoita ja kosteikkoja
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Pohjavesialueet
Kaukheimosen itä- ja eteläpuolella sekä Pienen Salajärven ympäristössä, osin 
järvien valuma-alueilla sijaitsee vedenhankintaan soveltuvia II-luokan 
pohjavesialueita, kattavat n. 240 ha valuma-alueista
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Maaperä
Valuma-alueen kallioperä on pääosin Viborgiitti graniittia. Maapinta-alasta lähes 84 
% on kivennäismaalajeja ja 16 % turvemaata. Pääasiassa kivennäismaa on 
keskikarkeaa tai karkeaa kangasmaata
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Ojitusalueet
• Ojitusalueiden yhteispinta-ala on noin 92 ha, mikä on 9 % metsien 

kokonaisalasta. Ojista noin 18 % on kaivettu kangasmaalle
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Hakkuut
• Uudistushakkuiden pinta-ala viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 

keskimäärin 12 ha/v, mikä on n. 1,2 % koko metsäpinta-alasta.
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Tulevat hakkuut
• Uudistushakkuupotentiaali koko valuma-alueella on seuraavan 

kymmenen vuoden aikana n. 15,7 ha/v (1,5 % metsäpinta-alasta)

• 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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• Ulkoinen kuormitus

• Valuma-alue

• Luonnonhuuhtouma 

• Ihmistoiminta

• Pistekuormitus

• Hajakuormitus

• Laskeuma

Järven ulkoinen kuormitus



• Järvien valuma-alueiden vuosittaiset 
metsätaloustoimenpiteiden kokonaispinta-alat (ha) pylväinä 
ja kokonaisfosforikuormitus (kg) punaisella viivalla 
esitettynä. Musta viiva kuvaa metsätalouden keskimääräistä 
kuormitustasoa (6,5 g/ha/v).

Ominaiskuormituslaskenta



Kuormitus Salajärviin
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P: 31,4 kg  31,8 kg
(+ 1 %)

S: 97,6 kg  99,3 kg 
(+ 2 %)

P: 995 kg  1000 kg
(+ 0,5 %)

S: 2755 kg  2774 kg 
(+ 0,7 %)

P: 4480 kg  4910 kg
(+ 10 %)

S: 19 740 kg  21 380 kg 
(+ 8 %)

22 %



Kuormitus Kaukheimoseen
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Ravinnekuormituksen sietokyky

Pieni Salajärvi KaukheimonenSalajärvi

51 kg

73 kg
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1050 kg

2840 kg

1690 kg

2023 2023 2023



Ojakuormitustutkimus

1

2

4

35

Selvitettiin Salajärveen ja 
Kaukheimoseen laskevien ojien 
hetkellisen kuorman suuruutta 
(29.5.2019)

• Suurin kuorma Salajärveen:              
1) Pienestä Salajärvestä ja 
Saarniolammesta laskeva oja         
(50-57 %)                                              
2) Siekkelinlammen suunnalta 
laskeva oja (15–24 %) 

• Suurin kuorma Kaukheimoseen:                
3) Varpuslahteen laskevasta 
ojasta (34-52 %)                                              
4) Ratalammesta laskevasta 
ojasta (20–27 %)
5) Sammallahteen laskevasta 
oja (24 % typpikuormasta)

• Ojien 2 ja 4 vedenlaatu hyvä –> 
kuorman suuruus johtuu 
virtaamasta

• Ks. tutkimusrapotti

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/wp-content/uploads/2020/01/Raportti.pdf


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 
humuskuormitukseen

• 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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Metsätalouden vesistökuormitus

• Metsätalouden kuormitus on tyypiltään hajakuormitusta. Myös 

luonnontilaisista metsistä ja soilta valuu ravinteita, kiintoaineita ja 

humusta. 

Kokonaisfosfori Kokonaistyppi

Lähde: Vuoksen vesienhoitosuunnitelma  2016-21



Kiintoainekuormitus

30.1.2020Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa



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.

30.1.2020Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa



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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Riskikohteiden vesiensuojelurakenteita
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Toimenpiteiden ajoittaminen ja suunnittelu

• Kevennetty maanmuokkaus

• Voimakkaalla maanmuokkauksella kiintoaineen huuhtouma lisääntyy.

• Menetelmän valinta kohteen mukaan, välttää turhaan voimakkaita 
muokkauksia

• Laikutus sopii ohutkunttaisille, karkeille moreenimaille. Äestys taas 
sopii ohutkunttaisille, keskikarkeille moreenimaille. Laikutus-
mätästys soveltuu melko paksukunttaisillekin, keskikarkeille ja 
hienolajitteisille routiville maapohjille. 

• Ojitus-mätästystä käytetään vain veden vaivaamilla ja soistuneilla 
mailla 
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Rantametsien hakkuut
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Rantametsien hakkuut

• Suojakaista

• Vesistöjen ja pienvesien varteen jätettävällä käsittelemätön alue

• Suojakaistalla sidotaan ympäriltä tulevaa kiintoaine- ja 
ravinnekuormitusta

• Suojakaistan leveys esim. maanmuokkausten yhteydessä vähintään 
5-10 metriä, leveämpi jos maa kalteva ja maalaji eroosioherkkä

• Arvokkaiden tukkipuiden poimintahakkuita voidaan tehdä

• Voidaan harventaa voimakkaastikin kasvatusvaiheessa lehtipuita 
suosien

• Jatkuva kasvatus ja kuusen jättäminen suojakaistaan?

30.1.2020Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa



Suojakaistan minimileveyksiä
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Suojakaistan vaikutuksia

30.1.2020Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa



Suojakaistat
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Rusle-malli
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Kunnostusojituksen tarveharkinta

• Kunnostusojituskohteet valitaan kunnostusojitustarpeen sekä 
kunnostusojituskelpoisuuden perusteella

• Kunnostusojitustarve -> puuston kasvulle riittävän 
kuivatustilanteen perusteella

• Kunnostusojituskelpoisuus ojituksen taloudellisen kannattavuuden 
perusteella
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Kunnostusojituskelpoisuus

• Kasvupaikkatyypiltään varputurvekankaita karumpia 
kohteita ei ole kannattavaa ojittaa

• Ja varputurvekankailla ja 1-tyypin puolukkaturvekankailla 
vähintään 600 rungon kasvatuskelpoinen puusto. 

• Lisäksi varputurvekankaita ei ole taloudellisesti kannattavaa 
uudistaa kuin luontaisesti tai kylväen. Ja yleensä näin taas ei 
onnistuta aina näillä paksuturpeisilla kohteilla

• Kitu- ja joutomaita ei ojiteta.
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Kasvupaikkaluokat 
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 sen kasvuvaiheessa yli 30 cm kuivavara
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Puuston tilavuus ojitusalueilla
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Yli 90 % metsätalouden 

aiheuttamasta 

kiintoainekuormasta

Yli puolet fosforikuormasta

Kunnostusojitukset



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

30.1.2020Maltti metsänhoidossa – Valtti vesienhoidossa



Havaintopiste 4
Kuvaus

Lasku-uoma jonkin verran jo 
umpeutunut ja ojan varrella tehty 
uudistushakkuita, mutta niillä aloilla 
vesitalouden järjestelyjä ei ole 
tarvinnut tehdä. Rantaan jätetty hyvä 
suojakaista (mäntyä ja koivua) eikä 
lasku-uomaa ole uudistusten 
yhteydessä perattu.

Suositukset

Ei vesiensuojelutarvetta. Taimikoiden 
vesitalous hyvä ainakin näin 
kesäaikaan. Jos ojia tarvitsee perata, 
niin voi hyödyntää luontaisia 
allaspaikkoja.
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Havaintopiste 5

Kuvaus

Kasvatusmetsän ojitusalue, jolla 
puustoa alle 120 m3/ha ja ojat 
varsin umpeutuneet. Hyvä ja 
kasvatuskelpoinen puusto.

Suositukset

Ojituksen ajankohta 
mahdollisesti seuraavien 
metsätaloustoimien yhteydessä. 
Kun ojia perataan, niin jätetään 
tien alapuolen, järveen laskeva 
uoma perkaamatta ja tien 
varressa on myös hyvää 
allastilaa.
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Havaintopiste 8

Kuvaus

RUSLE-mallin mukainen 
purkautumiskohta vesistöön, 
jossa mallin mukaan 
eroosioriski uudistushakkuun 
yhteydessä ja siksi suositus 
leveämpään suojakaistaan.

Suositukset

Tällä hetkellä jo monipuolinen 
ja leveä suojakaista 
rannassa. Sitä voi ajouralta 
käsin harventaa suosien 
mäntyä ja lehtipuuta.
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Havaintopiste 10

Kuvaus

Taimikon läpi Saarniolampeen 
laskeva pieni oja. Ei juuri enää 
uomaa jäljellä, mutta taimikko 
hyvävointinen ja maanpinta sen 
verran ojaa korkeammalla, ettei 
vesi vaivaa.

Suositukset

Ensiharvennusvaiheessa 
tarkasteltava kuivatustarvetta, 
ettei puusto ala kärsiä huonosta 
kuivatuksesta. Rannan 
suoalueella ojat kulkevat 
vesistöön ja niitä ei pidä kaivaa 
auki.
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Havaintopiste 10

Suositukset

Ensiharvennusvaiheessa 
tarkasteltava kuivatustarvetta, ettei 
puusto ala kärsiä huonosta 
kuivatuksesta. Rannan suoalueella 
ojat kulkevat vesistöön ja niitä ei 
pidä kaivaa auki.
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Havaintopiste 11
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Kuvaus

Ojissa enää 20–30 cm kuivavaraa ja 
puustoa alle 120 m3/ha. Kasvupaikka 
karumpi, rannan puolella hieman 
rehevöityy.

Suositukset

Tien yläpuolen männikössä ojitus ei 
enää jatkossa kannattavaa huonon 
puuston kasvun vuoksi. Suon voisi 
antaa ennallistua, tosin yläpuolella 
edellisillä havaintopisteillä puusto 
parempi ja sen ylläpitämiseksi myös 
alaosan ojia tarpeen perata 
tarvittavilta osilta. Muttei kaikkia ja 
alaosan suo voi toimia mahdollisesti 
pintavalutuksena



Loppuyhteenveto

• Tulevien metsätaloustoimenpiteiden tarkan suunnittelun ja 
oikean ajoittamisen avulla voidaan vähentää kuormitusta 
vesistöihin. Pienilläkin teoilla vaikutetaan vesistöjen hyvän 
nykytilan säilymiseen.

• Ojitusalueilla tulee tehdä ojituksen tarveharkintaa ja 
kunnostusojitusta kaipaavilla kohteilla huolehtia riittävästä 
vesiensuojelusta.

• Hyväkasvuinen metsä, jossa hakkuut tehty ajallaan myös jo 
vesiensuojelukeino, koska hyväkasvuinen puusto haihduttaa
vettä ja huolehtii näin biologisesti vesitaloudesta

• Vesistöjen äärellä hakkuissa muokkaamaton 5-10 metrin 
suojavyöhyke. Leveämpi, jos rantavyöhyke on jyrkkä. 
Suojavyöhykettä voi käsitellä, jopa suositeltavaa harventaa 
voimakkaastikin -> lehtipuusekoitusta jo ennen päätehakkuuta

• Apua metsätoimihenkilöt, Metsään.fi ja Metsäkeskuksen sivujen 
aineistot
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