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Vesienhoidon tavoitteet – vesipolitiikan puitedirektiivi VPD
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 Pintavesien ja pohjavesien tila 
on vuoteen 2027 mennessä 
vähintään hyvä

 Haitallisten ja vaarallisten 
aineiden pääsyä vesiin 
rajoitetaan  

 Tulvien ja kuivuuden haitallisia 
vaikutuksia vähennetään

”Aiheuttaja maksaa” -periaate

 Tavoitteet koskevat 
kaikkia vesistöjä

 Tavoitteet sitovia –
Komissio seuraa

Kuva: Tiina Ahokas



Pintavesien ekologinen tila 2019

Hydrologis-
morfologinen tila:        
- padot
- kuormitustiedot

Biologinen tila: 
- kasviplankton
- piilevät
- vesikasvit
- kalat … 

Fysikaalis-kemiallinen 
tila 
- ravinteet
- kiintoaine
- happi, pH



Pintavesien tila vuonna 2027?



ERINOMAINEN

HYVÄ

HYVÄ

TYYDYTTÄVÄ

VAIN RAKENTEELLISEEN 
MUUTTAMISEEN MAHDOLLINEN –
KÄYTÄNNÖSSÄ VAIN 
VESIVOIMATUOTANTO

EI VOI SAADA LUPAA (Finnpulp)

VOI SAADA POIKKEUSLUVAN 
(PISTEKUORMITUKSELLE)

Tavoitteet sitovia – tietyissä tapauksissa voidaan 
poiketa (ei hajakuormituksessa enää 2027 jälkeen)



Mitatut ylitykset

Törrönen Jouni6

Niskajärvi
Haapavesi

Änikkä

Torsa

Pintavesien kemiallinen tila 2019 (hyvä/huono)

- Kaikki vesistöt huonossa tilassa tällä luokittelukaudella 
(palonestoaineet)

- Kalaelohopea ylittyy osassa vesistöjä – jopa 
käyttökelpoisuusraja lähellä ylittyä

- EI VOI SAADA POIKKEUSTA
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Pohjavesialueiden tila

Pohjavesialueen tila

 määrällinen tila hyvä kaikilla pohjavesialueilla

 kemiallinen tila huono 6 pohjavesialueella

Vesienhoitokausi 2016-2021

(7 kpl)



Direktiivin toteuttaminen

 Kukin ELY –keskus laatii omaa aluettaan koskevat 
toimenpideohjelmat

 Alueellisista toimenpideohjelmista kootaan koko 
vesienhoitoalueen kattavat vesien-
hoitosuunnitelmat

 Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään 
valtioneuvostossa ja raportoidaan  Komissiolle
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Miksi metsätaloudenkin toimet ovat tärkeitä?

• Metsätalouden kuormitus huomattavasti esim. maataloutta tai useaa 
pistekuormitusta vähäisempää

• Merkitys erityisen suuri kuitenkin latvavesillä ja herkissä, 
erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevissa vesissä. 



Toimenpidekartat (vanhat – päivitetään keväällä)
Maatalouden toimenpidetarve Metsätalouden toimenpidetarve
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Tunnistetaan riskivesistöt –
tila vaarassa heikentyä



Rapojärvi- Haukkajärvi (Kouvola)

Typpikuormitus

Lovasjärvi (Ylämaa)

Fosforikuormitus



Vesistöjen ruskettuminen – haaste vesien tilan säilymiselle
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Ruskettuminen = veden värin tummuminen 
valuma-alueelta tulevan humuksen ja liuenneen
orgaanisen aineen vuoksi 

Syitä:
 Hapan laskeuma on vähentynyt
 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuivien ja 

märkien jaksojen vaihtelut - orgaanisen aineksen 
hajoaminen kiihtyy maaperässä

 Metsänhakkuut ja ojitukset edistävät ainesten 
siirtymistä vesistöihin

Väri tummuu
 Lämpötila nousee
 Näkösyvyys vähenee
 Ravinnesuhteet  

muuttuvat

Koko vesiekosysteemi 
muuttuu

Humuksen mukana 
kulkeutuu myös 
elohopeaa – huono 
kemiallinen tila



Törrönen Jouni13

Maltti-hankkeessa on tarkasteltu väriarvojen muutoksia kohdevesistöissä



Miten tummumista voitaisiin ehkäistä

• Kunnostusojitukset

- Aito tarveharkinta myös ojitusalueen sisällä ojien välillä ja ojien syvyyden osalta, 
riittävän loivat luiskat

 Laskeutusaltaista ei ole hyötyä liuenneen humuksen osalta

- Pintavalutuskenttien laajempi käyttö aina kun mahdollista

• Hakkuut ja niihin liittyvä maanmuokkaus 
- Ei uria ja painaumia vesistöjen suuntaan Riittävät suojavyöhykkeet 

Ei lakisääteistä määritelmää

5 m ei ole riittävä 

Ehkäisee myös elohopean kulkeutumista



Metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet 
2022-2027



Metsätalouden vesienhoidon 
ohjauskeinot 2022-2027



Veden riittävyyden varmistaminen

• Yksi vesienhoidon päätavoitteista
• Ympäristövirtaaman varmistaminen kaikissa vesistöissä

• Vaikuttaa veden lämpötilaan, jolla on suuri merkitys virtavesien ekologiaan

• Jatkossa maanviljelyssä joudutaan turvautumaan myös Suomessa kasteluun



Lohikalat eivät kestä liian lämmintä vettä –erityisesti nuoruusvaiheet 
kuolevat lämpötilan noustessa liian korkeaksi

Kunnostettu taimenpuro vuonna 2018 … ja jälkeen hakkuun vuonna 2019

 Varjostava suojavyöhyke erittäin 
tärkeä/jatkuva kasvatus?

 Norot ja pienet purot huomioon 
 Pohjavesien pinnankorkeudella 

suora vaikutus virtaamaan





Kalojen liikkumista ei 
saa estää

Huom! Osa aiemmista 
metsälakikohteista voi 
olla vesilain nojalla 
suojeltuja (uoman 
luonnontilaa ei saa 
vaarantaa – uoman 
välitön lähiympäristö)



 ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön 
soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella (VMHL 10 b §):

1) 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä 
käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan 
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä 
vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

2) 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, 
joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella 
soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

• ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka 
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden uudet luokat



Kiitos!
• Maltti-hankkeen toteuttajille 

• Koko Kaakkois-Suomen metsäväelle

Taina Ihaksi


