METSÄTALOUDEN
VESIENSUOJELU

Vinkkejä metsätalouden vesiensuojeluun!
Kunnostusojituksessa

Hakkuissa ja maanmuokkauksessa

✓ Vesiä ei johdeta suoraan vesistöön

✓ Ajourien sijoittelussa vältetään kosteita ja eroosioherkkiä alueita, voidaan hyödyntää

• vähintään perkauskatko ennen vesistöä
• johdetaan vedet kokoojaojalla vesiensuojelurakenteiden kautta (pintavalutuskenttä, laskeutusallas, putkipato)

✓ Ojitukset vain ojituskelpoisilla kohteilla

• vältetään kivennäismaaojituksia
• ei liian karuilla kitu -ja joutomaan kohteilla,
myös niukkaravinteisilla varputurvekankailla harkittava !
• puuston kasvu tulee parantua ojituksella
(vähintään 1,5 m3 vuotuinen hehtaarikasvu)

✓ Puuston kasvua voidaan parantaa turve-

mailla ojituksen sijaan myös tuhkalannoituksella ja yli 120 m3/ha puustoisella
kohteella puuston haihdunta ylläpitää jo
hyvin kuivatusta.

✓ Keväisin ja alkukesästä voi veden pinta olla

ojissa korkealla puuston kasvun kärsimättä,
kunhan kasvukaudella jää vähintään 30 cm
kuivavara!

paikkatietopohjaisia mallinnuksia.

✓ Hakkuissa ojien varsiin jätetään muokkaamaton vyöhyke, jottei penkoilta sorru maata
ojiin (katso kuvassa ojan toinen puoli), hakkuutähteet korjataan ojien ja vesistöjen
varsilta.

✓ Vesistöjen rantaan (purot, järvet ja joet) jätetään muokkaamaton ja raivaamaton

vaihtelevapuustoinen suojavyöhyke
• paikkatietopohjaisia mallinnuksi- ob h࢜||࢜࢜ vyöhykkeiden suunnitteluun,
• leveys rannoilla vähintään 5-10 metriä riippuen maaston kaltevuudesta;
metsälain mukaisissa erityisen tärkeissä puroelinympäristöissä leveys puuston
pituuden verran,
• virtavesissä voi elää uhan-laisb--;ѴѴvh-Ѵof-, joille suojavyöhykkeen tuoma
varjostus tärkeää.

✓ Kohteille valitaan oikea uudistusmenetelmä ja maanmuokkaus, jotta saadaan pian uusi

metsäsukupolvi kasvuun ja sitomaan alueen maata sekä vesiä
• ojitusta vain veden vaivaamilla kohteilla ja ojiin myös täällä perkauskatkot tms.,
• mahdollisimman vähän maanpintaa rikkova menetelmä, muokkausjälki rinteen
vastaisesti,
• hakkuutähteet korjataan ojien ja vesistöjen varsilta.

✓ Pohjavesialueilla kevennetty maanmuokkaus ja ojia ei kaiveta kivennäismaahan asti.

MALTTI METSÄNHOIDOSSA
— VALTTI VESIENHOIDOSSA
-HANKE
Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden
aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen
palvelualue ja Kymijoen vesi ja ympäristö ry toteuttaa hanketta yhteistyössä KaakkoisSuomen ELY-keskuksen kanssa 1.5.2017—28.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 336 510,06 € ja sen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen
maaseuturahasto.

Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan alueellisessa vesienhoidon toimenpideohjelmassa
määritetyille metsätalouden vaikutuksille herkille alueille, erityisesti jäljellä oleviin
kirkasvetisiin ja lähes luonnontilaisiin vesistöihin. Herkkien vesistöjen alueille laaditaan
vesiensuojelun yleissuunnitelmia, jotka ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden
käytettävissä metsänkäsittelypäätöksiä ja metsäsuunnitelmia tehtäessä.
Herkimpien vesistöjen valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille jaetaan tietoa kyseisille alueille soveltuvista metsätalouden
vesiensuojelumenetelmistä sekä vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Tiedotus tapahtuu alueilla järjestettävinä infotilaisuuksina ja metsänomistajille
lähetettävillä tiedotteilla metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä. Tiedotuksen
ja yleissuunnittelun pohjana käytetään vesistöjen seurantatietoja, vesi- ja rantaeliöstötutkimuksia sekä paikkatietoanalyysejä.
Metsäalantoimijoille järjestetään maksuttomia teemapäiviä metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta sekä uusimmista menetelmistä. Myös vesistöasiantuntijoiden ja metsäalan toimijoiden vuorovaikutusta edistetään yhteisten tapahtumien
ja tilaisuuksien avulla.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi
metsätaloustoimenpiteitä ja näin ehkäistä Kaakkois-Suomen lähes luonnontilaisten
vesistöjen tilan heikkeneminen.
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