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Hakkuukertymä ja kasvu, KaS


Kaavio1
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Taul1

		

				poistuma		hakkuukertymä		muu poistuma		kasvu						hakkuukertymä		muu poistuma		kasvu

		2012		4942		4182		760		5360				2012		4182		760		5360

		2013		5587		4761		826		5360				2013		4761		826		5360

		2014		5657		4833		824		5360				2014		4833		824		5360

		2015		6171		5269		902		5360				2015		5269		902		5360

		2016		6254		5343		911		5360				2016		5343		911		5360

		tavo		6000		5100		900		5360				tavo 2020		5100		900		5360





Taul1
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Puuston poistuma ja kasvu, KaS



Taul1 (2)

		

				poistuma		hakkuukertymä		muu poistuma		kasvu						hakkuukertymä		kasvu

		2012		4942		4182		760		5360				2012		4182		5360

		2013		5587		4761		826		5360				2013		4761		5360

		2014		5657		4833		824		5360				2014		4833		5360

		2015		6171		5269		902		5360				2015		5269		5360

		2016		6254		5343		911		5360				2016		5343		5360

		tavo		6000		5100		900		5360				tavo 2020		5100		5360





Taul1 (2)
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Metsän vesitase 
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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





Metsätalouden 
vesistökuormitus



Kiintoainekuormitus
Sora
Hiekka
Hieta
Hiesu 
Savi
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Valunnan määrä
Virtausnopeus



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

savi

hie
no h

ies
u

kark
ea

 hi
es

u

hie
no h

iet
a

kark
ea

 hi
eta

hie
no h

iek
ka

kark
ea

 hi
ek

ka

hie
no s

ora

kark
ea

 so
ra

Ve
de

n 
vir

tau
sn

op
eu

s m
/s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Hi
uk

ka
se

n 
las

ke
ut

um
isn

op
eu

s m
/h

Kiintoainekuormitus



Kiintoainekuormitus



Ravinnekuormitus ja humus

Humus = hajoavaa 
orgaanista ainetta, C 50%



Sulfaattimaat, pohjavesialueet



Metsätalouden 
vesistökuormittajat



Riskitekijät

Iso avohakkuu, ojitusmätästys  
ja kantojen nosto loppukesällä 
maalajiltaan hienojakoisessa, 
jyrkässä puronvarsimetsässä. 

Vesistöongelmia vaikea välttää 

Pieni harvennushakkuu 
umpimetsässä talvella 
maalajiltaan karkealla, 

tasaisella moreenimaalla.

Vesistöongelmia vaikea 
aiheuttaa.
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Toimenpide
Maalaji

Kaltevuus
Veden määrä 
Virtausnopeus

Ajankohta
Sijainti



Metsätalouden vesistökuormittajat

• Metsänkäsittely turvemailla
Kunnostusojitus
Uudistushakkuut
metsänuudistaminen

• Uudistushakkuut kivennäismailla
• Maanmuokkaus
• Puunkorjuun maastovauriot
• Lannoitus
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Kuivatettujen soiden turpeen heterotrofinen hengitys eli turpeen 
hajoamisen tuottama hiilidioksidi pienentää LULUCF-sektorin
nettohiilinielua noin 25 %

LULUCF ”land use, land-use change, forestry” 

LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaista ja 
kosteikosta syntyvät päästöt ja nielut. 





Yli 90 % metsätalouden 
aiheuttamasta 
kiintoainekuormasta
Yli puolet fosforikuormasta

Kunnostusojitukset



Ojitusten tarve ja kannattavuus
• Ojituksen kuivatusteho, pohjavesipinnan taso
• Puusto: kuutiomäärä, puulaji
• Ravinteisuus: liian karut ja 

uusinvestointikelvottomat alueet
• Kangasmaiden ojitukset



© Luonnonvarakeskus

Puuston tilavuus, m3 ha-1
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Tasarakenteinen puusto

Sarkkola, Hökkä, Koivusalo, Nieminen, Ahti, Päivänen & Laine 2010



Metsävaratiedot



Virtausmalli, eroosioriskin tunnistaminen



 Määrä kasvussa, vastaa aiempia kunnostusojituspinta-aloja
 15 % uudistuskypsiä, 55 % kehlk. 3
 Liukoinen fosfori/veden pinnan taso –tärkeä hallita
 Muokkaukseen pintavalutusta

Turvemaametsien uudistaminen



Avohakkuu nostaa vedenpinnan tasoa

25

Avohakkuu

Vedenpinnan taso kahdessa suometsikössä Keski-Suomessa. Vedenpinnan nousu 
avohakkuun jälkeen keskimäärin n. 18 cm kun puuta poistettu n. 150 m3/ha



© Natural Resources Institute Finland

Vedenpinnan nousu lisää huuhtoumaa

26 29.8.2018

->  P-kuorman lisä: n. 1,5 kg/ha (3 v. aikana hakkuun jälkeen)
- Orgaanisen hiilen lisä: 200-400 kg/ha (3 v. aikana hakkuun jälkeen)
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Avohakkuu

Aika

Avohakkuu Harvennuksia+kunn.ojitus Avohakkuu

Osittaishakkuu Osittaishakkuu Osittaishakkuu

Aika

Tärkeää, että ei pohjaveden 
pinnan ääreviä muutoksia!
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Jäävä puusto

Laskennallinen runkolukujakauma 
säännöllisen eri-ikäisrakenteiselle 
puustolle tavoitellulla pohjapinta-alalla

Eri-ikäisrakenteeseen siirtyminen
Eri-ikäisrakenteen ”ainekset” valmiina olemassa

Lähtöpuusto

Korpilähtöiset kohteet

Markku Saarinen



Heinävesi;   ppa 24  17 m2



Heinävesi;   ppa 21  17 m2



Vesiensuojelurakenteet



Kuormituksen ajoitus



Laskeutusaltaat

Teho parhaillaan 30 – 50 %
Mitoitus oltava riittävä 3 – 8 m2/ha 

Max 50 ha valuma-alue
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Putkipadon toimintaperiaate



Putkipadon toimintaperiaate



Pohjapadot



Kosteikko



Pintavalutuskenttä



Kivennäismaiden uudistushakkuut ja 
maanmuokkaus



Miksi kuormitusta uudistushakkuun jälkeen 
Ravinteita vapautuu: hakkuutähteet,   

juuret, pintakasvillisuus 
Sadanta ja valunta suurempia aukealla
Vähentynyt ravinteiden otto
Maanpinnan paljastaminen 

muokkauksessa, lisääntynyt vesimäärä 
liuottaa ja huuhtoo 
Kuormituksen kesto 4 – 5 vuotta



Maanmuokkausmenetelmän valinta


Kaavio1

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014

		2015-2020		2015-2020		2015-2020
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Maanmuokkaus ha, KaS
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Luke_Met_Mhoitoty_01

		Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät (ha)

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015-2020

		4 Kaakkois-Suomi		Laikutus		1451		1389		2110		1161		546		324		689		1784		1154		1039		1299

				Äestys		3613		2889		3091		2616		1598		1421		1700		2017		1104		1207		1509

				Mätästys		1475		1587		1754		3480		3259		3086		5453		4282		4290		4174		5218

				Säätöauraus		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		..

		Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty vuodesta 2008 lähtien. Vuosina 1996-2000 äestysala sisältää myös laikutuksen ja pellon kynnön alat.

		Päivitetty viimeksi:		20150324 15:15

		Lähde:		SVT: Luonnonvarakeskus, Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

		Yhteystiedot:		<A HREF=http://stat.luke.fi/metsanhoito-ja-metsanparannustyot TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>

		Yksikkö:		ha

		Tilastotietokannat:		Luke/Tilastot

		Sisäinen viitekoodi:		Luke_Met_Mhoitoty_01
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Suojavyöhykkeet



Suojavyöhykkeet



Suojavyöhykkeet



Suojavyöhyke



Suojavyöhyke



Rusle 2015 eroosiomalli

Mallintaa kiintoainekuormaa kg/ha muokkauksen jälkeen

Topografia
Maalaji
Säädata
Paljastetun maan osuus



Puunkorjuu



Turvemaiden puunkorjuu



Korjuukelpoisuusluokitus



Turvemaiden puunkorjuu



Kosteusindeksi



Ajourat puunkorjuussa



• Valuma-alueen määritystyökalu
• Pintavesien virtausmalli

oUomaeroosioriskin ja
oMaalajien huuhtoutumisriskin tunnistaminen

• Rusle2015 eroosiomalli, suojavyöhykkeet ym.
• Korjuukelpoisuusluokitus 
• Kosteusindeksi, ajourat
• Metsävaratiedosta tuotettavat karttatasot ojitustarpeen 

arviointiin
• Suosimulaattori ojitusten kannattavuuden ja 

ympäristökustannuksen arviointiin

Uusia vesiensuojelutyökaluja



Vesiensuojelun paikkatietoaineistot



Kiitos

Kiitos! 
Metsäala kasvuun
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