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Hankkeen perustiedot
• Toteuttajat: Kymijoen vesi ja ympäristö ry,                    

Suomen metsäkeskus Kaakkoinen palvelualue, 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

• Rahoittajat: Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, 
Suomen metsäkeskus 

• Budjetti: 336 510 €
• Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi
• Hankkeen kesto: 1.5.2017-28.2.2020



Hankkeen tavoitteet

• Ehkäistä tehostuvan metsätalouden vaikutuksia arvokkaisiin 
lähes luonnontilaisiin vesistöihin ja ehkäistä niiden tilan 
heikkeneminen

• Lisätä maanomistajien, metsäalan toimijoiden ja 
vesiensuojelun asiantuntijoiden tietämystä metsätalouden 
vesiensuojelumenetelmistä

• Tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi 
osaksi metsätaloustoimenpiteitä



• Hankkeen tilaisuudet ja tiedotteet
• 16 tilaisuutta maanomistajille                                       

(yht. 297 hlö 15 tilaisuudessa)
• 14 tilaisuutta metsäalan toimijoille, 

urakoitsijoille ja opiskelijoille sekä 
vesiensuojelun ammattilaisille       
(yht. 342 hlö) 

• 2039 tiedotetta maanomistajille 

• Muut tapahtumat
• FinnMetko 30.-31.8.2018
• Silva metsänäyttely 6.-7.9.2019
• Metsänomistajan päivä 25.1.2020

Tilaisuudet ja tiedotteet



• Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmat 
(6 aluetta, yhteensä 12 vesistöä)

• taustatietoa metsätalouden toimenpiteiden suunnittelua 
varten sekä käytännönesimerkkejä sitä miten vesiensuojelu 
voidaan huomioida tulevien toimenpiteiden yhteydessä.

• tietoa vesistöjen nykytilasta ja vedenlaadusta sekä 
kokonaiskuormituksesta 

• Yleissuunnitelmat ja tarinakartat löytyvät osoitteesta 
http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet/maltti-
metsanhoidossa-valtti-vesienhoidossa/kohdevesistot/

Yleissuunnitelmat

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet/maltti-metsanhoidossa-valtti-vesienhoidossa/kohdevesistot/


Esimerkkejä 
yleissuunnitelmasta



• Vesistötutkimukset
• Järvien vedenlaatututkimukset kohteilla, 

joilla seurantatieto muuten vähäistä
• Ojakuormitustutkimuksilla selvitettiin järviin 

laskevien ojien merkitystä järvien 
kuormituksen kannalta

• Luontokartoitukset
• Vesi- ja rantaeliöstökartoituksella (linnusto, 

sudenkorennot) selvitettiin alueen 
luontoarvoja

• Havainnoit merkittävistä lajeista            
toimitettiin ELY-keskukselle

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/julkaisut/

Tutkimukset yleissuunnitelma-
alueilla

Lummelampikorentokoiras © Petri Parkko

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/julkaisut/


Musta-Ruhmas ja Raajärvi, Kouvola
Saaramaanjärvi ja Kyynelmyksenjärvi, Kouvola
Luomijärvi, Valkjärvi ja Merkjärvi, Hamina
Salajärvi ja Kaukheimonen, Savitaipale
Viljaoen länsihaara, Lappeenranta
Savonkaita ja Riitjärvi, Ruokolahti

Torsa, Kärinki, Jouhtjärvi, Syväjärvi ja Rampalanjärvi, Rautjärvi ja Ruokolahti
Rautjärvi, Karijärvi ja Niskajärvi, Kouvola
Haukkajärvi-Rapojärvi ja Lappalanjärvi, Kouvola
Rautjärvi, Kyynelmys, Mämjärvi ja Ylä-Hyyvikäs, Savitaipale
Kivijärvi, Luumäki ja Lemi
Ala-Kivijärvi, Tuohtiainen ja Kelkjärvi, Luumäki

Urajärvi, Iitti
Iso-Ruhmas, Kouvola
Lovasjärvi, Kouvola
Kelkanjoki, Kouvola
Sahaoja, Hamina
Herajärvi, Luumäki
Virojoen yläosa, 
Miehikkälä
Saarasjärvenoja, Virolahti
Ottojärvi, Lappeenranta
Mustajoki, Lappeenranta
Ihalanjärvi, Ruokolahti 
Suuri Jukajärvi, 
Ruokolahti
Rautjärvi, Rautjärvi
Lohijoki, Rautjärvi



• Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistojen 
luominen Kaakkois-Suomen alueelle

• Yleissuunnitelmien tarinakartat
https://www.metsakeskus.fi/maltti-metsanhoidossa-valtti-
vesienhoidossa
• Ojitetut suometsät ja vesiensuojelu 

-suosituksia Kaakkois-Suomen alueelle
https://www.metsakeskus.fi/metsatalouden-vesiensuojelu

Paikkatietoaineistot

https://www.metsakeskus.fi/maltti-metsanhoidossa-valtti-vesienhoidossa
https://www.metsakeskus.fi/metsatalouden-vesiensuojelu


• Hankevesistöt 
• Veden värin tummumista havaittu useammalla vesistöllä ja 

paikalliset usein harmissaan vedenlaadun muutoksesta
 Tulevien toimenpiteiden suunnittelun tärkeys korostuu!

• Maanomistajatilaisuudet
• Osa maanomistajista kiinnostuneita minimiä paremmasta 

vesiensuojelusta  maanomistajille hyvä kertoa 
vaihtoehdoista ja niiden merkityksestä vesistölle

• Etämaanomistajilla ei koeta olevan riittävästi kiinnostusta 
vesistöjen tilasta, koska eivät seuraa toimenpiteitä eivätkä näe 
mahdollisia vaikutuksia

• Maanomistajat toivovat toimenpiteisiin tukea suunnittelijalta, 
jotka alan asiantuntijoita 

 Toimijat ja urakoitsijat merkittävässä asemassa

Kokemukset ja palautteet



• Toimijatilaisuudet
• Toimijat: osaamista ja kiinnostusta on
• Teorian ja käytännön kohtaaminen, eikä olosuhteille aina voi 

mitään (esim. syksy 2017)
• Tilaisuudet nähtiin keskeiseksi erityisesti urakoitsijoille, joita ei 

ollut kuin muutamissa tilaisuuksissa  sisältöä olisi voinut 
kohdistaa enemmän urakoitsijapuolelle

• Kommentteja tilaisuuksista?
• Onko hanke herättänyt ajattelemaan vesiensuojeluasioita 

toisella tavalla?
• Onko paikkatietomalleista ollut hyötyä ja onko niiden käyttöä 

lisätty koulutuksen jälkeen?



• Materiaalia metsätalouden vesiensuojelusta
• Hankkeen tilaisuuksien materiaalit ja yleissuunnitelmat

www.kymijoenvesijaymparisto.fi
> Hankkeet > Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Hankkeen kotisivut

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/


Kiitos mielenkiinnosta ja 
yhteistyöstä!
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