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Metsätalouden vesiensuojelu 
etenee yhteistyöllä

Metsätalouden vesiensuojelussa yhteis-
työllä metsä- ja ympäristöasiantuntijoi-
den kesken on pitkät perinteet ulottu-
en vuosikymmenten taakse. Yhteistyö 

on ollut tiivistä sekä hallinnon alojen että tutkimuslai-
tosten kesken, mutta myös muut metsäalan toimijat ja 
kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti metsäta-
louden vesiensuojelun kehittämiseen.

Olemme yhdessä rahoittaneet tutkimusta ja selvityshank-
keita, vesiensuojeluoppaita ja koulutusta. Ulkopuolista 
rahoitusta on saatu esimerkiksi EU:n Life-hankkeisiin. 
Moni muistaa laajan METVE-hankkeen 1990-luvulta. 
Kolmivuotinen TASO- hanke oli mielestäni hyvä osoitus 
yhteistä halusta (mukana YM, MMM ja TEM, kunnat, 
tutkimus ja metsäalantoimijat) saada aikaan yhteisiä lin-
jauksia kustannustehokkaista käytännön toimintatavoista 
metsätalouden vesiensuojelussa. Viime vuonna saatiin val-
miiksi pienvesistrategia, jossa linjataan tavoitteita pienve-
sien suojelulle ja esitetään keinoja niiden saavuttamiseksi.

Paineita käytännön vesiensuojelun menetelmien kehit-
tämiseen on tuonut erityisesti vesipuitedirektiivi ja sen 
nojalla laadittavat määräaikaiset vesienhoitosuunnitel-
mat. Vuoden 2016 alusta käynnistyi suunnitelmien toi-
sen kierroksen toimeenpano.

Vesienhoitosuunnitelmissa on asetettu tavoitteita 
myös metsätaloudelle. Määräaikaan sidottu toimeen-
pano edellyttää realistista tavoiteasetantaa ja yksiselit-
teisesti mittavia tuloksia. Metsätalouden vesiensuojelu 
tarkoittaa nimenomaan talousmetsien hoidon ja käy-
tön yhteydessä tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä. 
Metsätalouden toiminnan laajuus vaihtelee vuosittain 

ja alueittain. Samoin myös toiminnan vesistövaikutuk-
set vaihtelevat. Tämän huomioiminen vesiensuojelun 
tavoitteiden asettamisessa on tärkeää.

Valtio on lähtenyt rahoittamaan metsätalouden ve-
sistökuormituksen seurantaverkkoa, jotta metsätalo-
uden toimenpiteiden vesistövaikutuksista saataisiin 
nykyistä tarkempaa seurantatietoa. Taustalla on jo yli 
parin vuosikymmenen ajan Tapion, metsäkeskuksen, 
Metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen 
ympäristökeskuksen yhdessä erilaisilla projektirahoi-
tuksilla kerätyt tiedot metsätalouden vesistövaikutusten 
arviointi- ja seurantamenetelmistä ja seurannan tarpeis-
ta. Pysyvä seurantaverkko on osa metsätalouden infraa, 
jonka avulla saatava pitkän ajan mittaustieto on käy-
tettävissä esimerkiksi tutkimukseen ja koulutukseen. 
Luotettava tieto auttaa metsätalouden päätöksentekoa 
niin hallinnossa kuin käytännössä.

Julkisen hallinnon määrärahojen niukentuessa on tär-
keää kohdentaa voimavarat mahdollisimman vaikutta-
vasti ja koota pienistä ”puroista” saatavat resurssit yh-
teen. Kaikkeen elinkeinotoimintaan liittyy riskejä ja 
usein ympäristöriskit muilla elinkeinotoiminnan aloilla 
ovat suuremmat kuin metsätaloudessa. Kun metsätalo-
ustoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen perus-
tuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja kustan-
nustehokkaisiin menettelyihin, voidaan metsätalouden 
toimenpitein entisestään vähentää haitallisiksi katsot-
tavia ympäristövaikutuksia. Yhteiskunnan varoin ke-
rättävät metsävaratiedot tulee ottaa niin laajasti kuin 
mahdollista käyttöön myös metsätaloustoimenpiteistä 
aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja esi-
merkiksi vesiensuojelun suunnittelussa. 
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Pienvesille oma suojelu- ja 
kunnostusstrategia

Pienvesien tilan heikkeneminen 
on ollut tiedossa pitkään. Tä-
hän mennessä kattavimman 
pienvesien tilaa valtakunnalli-

sesti arvioineen tutkimuksen toteuttivat 
vesi- ja ympäristöpiirit vuosina 1989–
1994. Inventoinnin tuloksista koottiin 
alueelliset raportit ja valtakunnallinen 
yhteenveto (Räike 1993). Tuloksista 
käy ilmi, että jo kaksikymmentä vuotta 
sitten Suomen alkuperäisistä pienvesistä 
oli jäljellä enää murto-osa.

Viimeksi Suomen pienvesien tilaa on ar-
vioitu valtakunnallisesti luontotyyppien 
uhanalaisuuden arvioinnissa (Raunio 
ym. 2008) sekä luontodirektiivin vuo-
sien 2001–2006 ja 2007–2012 kan-
sallisissa raportoinneissa. Arviointien 
mukaan luonnontilaisia pienvesiä on 
jäljellä luonnonsuojelualueiden ulko-
puolella erittäin vähän. Etelä-Suomen 
kaikki puro- ja lähteikkötyypit arvioi-
tiin uhanalaisiksi. Myös kaikki Etelä-
Suomen lammet kalliolampia lukuun 
ottamatta arvioitiin uhanalaisiksi tai sil-
mälläpidettäviksi. Fladat ja murtovesi-
vaikutteiset lammet ovat vaarantuneita 
ja kluuvit erittäin uhanalaisia.

Yhteiset toimintalinjaukset 
tarpeen

Pienvesien suojelun ja ennallistami-
sen tehostamista ovat vuosikymmen-
ten kuluessa esittäneet useat eri tahot, 
esimerkiksi ympäristöministeriön aset-
tama ennallistamistyöryhmä ja uhan-
alaisten luontotyyppien toimintasuun-
nitelmatyöryhmä (ympäristöministe-
riö 2003, ympäristöministeriö 2011). 
Edellä mainitussa luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnin toimenpide-
ehdotuksissa tuodaan esiin pienvesien 
ennallistamisen ja kunnostamisen li-
säämisen tarve. Suomi on myös sitou-
tunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, 
jonka mukaan vähintään 15 prosenttia 
heikentyneistä ekosysteemeistä ennal-
listetaan vuoteen 2020 mennessä.

Pienvesiä on inventoitu, tutkittu ja 
kunnostettu eri puolilla Suomea eri 
tahojen toimesta, mutta kattavaa val-
takunnallista tietoa tehdyistä toimis-
ta ei ole kerätty. Pienvesien arvostus 
on noussut ja kunnostuksia on to-
teutettu mm. vapaaehtoisvoimin pai-
koin laajamittaisestikin. Tarve yhtei-

LIISA HÄMÄLÄINEN
suunnittelija
Suomen ympäristökeskus, 
vesikeskus
E-mail: liisa.hamalainen@ymparisto.fi

Pienvesien tilan parantamiseksi on laadittu yhteiset toi-
mintalinjaukset. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsä-
talousministeriön yhteistyönä julkaisemassa pienvesien 
suojelu- ja kunnostusstrategiassa esitetään toimenpitei-
tä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttä-
miseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. 
Strategiassa käsiteltäviä pienvesiä ovat purot ja norot, 
lammet, lähteiköt sekä fladat ja kluuvit.

HANNELE NYROOS
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö, 
luontoympäristöosasto
E-mail: hannele.nyroos@ymparisto.fi
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sille toimintalinjauksille pienvesien tilan parantami-
seksi on tiedostettu pitkään.

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoi-
tosuunnitelmat, joissa mainitaan yhtenä kehitettävänä 
ohjauskeinona pienvesien ennallistamisohjelman laa-
timinen. Pienvedet rajattiin vesien kunnostusstrategi-
an (Olin 2013) ulkopuolelle niiden suuren lukumää-
rän ja isommista vesistöistä poikkeavien ominaispiir-
teidensä vuoksi. Ympäristöministeriö asetti keväällä 
2013 työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää toimia, 
joilla voidaan edistää luonnontilaisten tai luonnonti-
laisten kaltaisten pienvesien suojelua ja ihmistoimin-
nan seurauksena muuttuneiden pienvesien ennallista-
mista ja kunnostamista. Työryhmä päätti laatia pien-
vesien suojelu- ja kunnostusstrategian.

Strategian lähtökohtana 
toteutettavuus
Pienvesistrategia ohjaa pääosin valtionhallinnon toi-
mintaa, mutta sen toteutukseen osallistuu suuri jouk-
ko muita tahoja. Strategiasta pyrittiin luomaan konk-
reettinen toimintaohjelma. Se on jaettu kuuteen pää-
määrään ja eri tavoitteiden saavuttamiseksi on listattu 
toimenpiteitä, joille on nimetty toteuttajat, aikataulu 
sekä rahoittava taho. Työryhmä laati lisäksi pienvesien 
suojelun priorisoinnin kriteerit, jotka julkaistiin strate-
gian liitteenä.

Tavoitteena turvata jäljellä olevat 
luonnontilaiset pienvedet
Pienvesistrategian lähtökohtana on, että jäljellä olevat 
luonnontilaiset pienvedet säilytetään. Paikkatietopohjaisia 
menetelmiä kehittämällä, kansalaishavainnointia hyö-
dyntämällä ja eri tietojärjestelmien yhteiskäyttöä kehit-
tämällä voidaan saada tietoa arvokkaiden pienvesien si-
jainnista maastossa tehtävän inventointityön tueksi. 
Pienvesien nykyistä laajempi suojelu edellyttää osin lain-
säädännön kehittämistä ja eri tahojen yhteistyön tiivistä-
mistä. Strategiassa linjataan, että pienvesiä lähimetsineen 
tulisi saada aiempaa enemmän mm. METSO-ohjelman 
piiriin, ja vaelluskalojen nousumahdollisuuksia pie-
niin latvavesiin tulisi parantaa nousuesteitä poistamalla. 
Metsätaloudessa kehitettyä valuma-aluelähtöistä suunnit-
telua tulisi laajentaa kattamaan myös muut maankäyttö-
muodot, jolloin arvokkaat pienvedet voitaisiin tunnistaa 
ja ottaa huomioon nykyistä paremmin.

Kunnostamisella monia hyötyjä
Luonnontilaisten pienvesien lisäksi myös ihmistoi-
minnan seurauksena muuttuneilla pienvesillä on mer-
kittäviä arvoja. Esimerkiksi taajamien pienvedet koe-
taan asukkaiden keskuudessa paikoin erittäin tärkeiksi 
(Lehtoranta ym. 2012). Pienvedet ylläpitävät luonnon 
monimuotoisuutta voimakkaan maankäytön piirissä 
olevilla alueilla. Esimerkiksi maatalousalueiden pie-
net virtavedet toimivat ekologisina käytävinä muutoin 
yksipuolisessa peltoympäristössä. Pienvesien kunnos-
tamisella voidaan luoda merkittävää uutta monimuo-
toisuutta, josta hyvänä esimerkkinä ovat pääkaupunki-
seudun purot, joista on kunnostustoimien seurauksena 
muodostunut tärkeitä lisääntymisalueita uhanalaiselle 
meritaimenelle. 

Muutettujen pienvesien tilan parantaminen kun-
nostamalla on nostettu strategiassa tärkeälle sijalle. 
Kunnostuksia tulee toteuttaa aiempaa enemmän osana 
muita pienvesiä koskevia toimintoja, kuten peruskuiva-
tusta, vesiensuojelua, kala- ja rapukantojen hoitoa sekä 
tulva- ja hulevesien hallintaa. Vapaaehtoisten vesien-
hoidon organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, suojelu-
yhdistysten, osakaskuntien ja maanomistajien merkitys 
pienvesien kunnostusten toteuttamisessa on kasvanut. 
Kansalaistoiminta tarvitsee tuekseen ohjeita, rahoitus-
ta, asiantuntija-apua ja toimivan yhteistyöverkoston.
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Pienvesiä ovat purot ja 
norot, lammet, lähtei-
köt sekä fladat ja kluu-
vit. Puro määritellään 

vesilaissa jokea pienempänä vir-
taavan veden vesistönä, jonka va-
luma-alue on alle 100 neliökilo-
metriä. Norolla tarkoitetaan pu-
roa pienempää, valuma-alueel-
taan alle 10 neliökilometrin ve-
siuomaa, joka voi olla kausikuiva. 
Mikäli uomassa virtaa jatkuvasti 
vettä ja kulkee merkittävissä mää-
rin kalaa, se on määritelmän mu-
kaan kuitenkin puro valuma-alu-
een koosta riippumatta.

Lampi on järveä pienempi make-
an veden allas. Lammelle ei ole vi-
rallista kokorajaa, mutta vesien-
hoidon yhteydessä järvinä käsi-
tellään käytännössä vähintään 10 
hehtaarin seisovan veden muodos-
tumia, joten lammen pinta-alan 
ylärajana voidaan pitää 10 heh-
taaria. Fladoilla ja kluuveilla tar-
koitetaan maankohoamisen seu-
rauksena merestä kohoavia, vie-
lä murtovesivaikutteisia lampia. 
Flada on merenlahti, jonka yhte-
ys mereen on kaventunut maan-
kohoamisen vuoksi. Irtauduttuaan 
merestä kokonaan flada muuttuu 

Luonnontilaiset pienvedet ovat sekä metsä- että vesi-
lain suojelemia luontotyyppejä. Luonnontilaisuuden 
lisäksi pienvesiin voi liittyä muitakin luontoarvoja, 
kuten uhanalaisten lajien esiintymiä. Mutta mitkä 
pienvedet ovat suojelun kannalta arvokkaimpia ja 
miten ne voidaan tunnistaa?

Miten arvokkaat pienvedet 
tunnistetaan?

JARI ILMONEN
erikoissuunnittelija
Metsähallitus, luontopalvelut
E-mail: jari.ilmonen@metsa.fi
 
Kirjoittaja työskentelee Metsä hallituksen 
luontopalveluissa sisävesien suojelusta 
vastaavana erikoissuunnittelijana. Hän 
on työskennellyt aikaisemmin pienvesiin 
liittyvän tutkimuksen ja suojelun parissa 
mm. Suomen ympäristökeskuksessa.

Metsälammet voivat säilyttää luonnontilansa hyvin myös talousmetsässä, kun 
metsänkäsittelyssä jätetään riittävä suojavyöhyke kuten kuvan lammessa Lopella.
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kluuvijärveksi. Lähteellä tarkoitetaan pohjaveden geo-
morfologista muodostumaa, joka syntyy, kun pohja-
veden pinta leikkaa maanpinnan tason. Selvärajaisten, 
avovesisilmäkkeen muodostavien lähteiden lisäksi poh-
javesi purkautuu usein lähteikköinä, jotka sisältävät 
avoimien lähdeallikoiden ja purkauspaikkojen lisäksi 
lähdevaikutteisia puroja sekä tihkupintoja.

Pienvedet ovat kooltaan vähäisiä, mutta niiden luku-
määrä on erittäin suuri. Purojen ja norojen yhteispi-
tuus lienee yli 100  000  km, lähteikköjen lukumää-
rä on asiantuntija-arvioiden mukaan noin 100 000–
200 000. Alle 10 hehtaarin lampien lukumäärästä ei 
ole tarkkaa tietoa, mutta niitä arvioidaan olevan noin 
200 000, ja fladoja on Suomessa noin 1 500. Kaikista 
näistä pienvesityypeistä suurin osa, asiantuntija-arvi-
oiden perusteella jopa yli 90 prosenttia, on muuttunut 
ja luonnontilaltaan heikentynyt, joten jäljellä olevien 
arvokkaiden pienvesien suojelulla on kiire. Pienvedet 
voivat olla arvokkaita mm. luonnonsuojelun, kalata-
louden tai muun käytön ja niiden tuottamien hyöty-
jen kannalta. Näiden arvojen tunnistaminen on tär-
keää erityisesti käytännön toimijoille, jotka voivat vai-
kuttaa pienvesien tilaan ja niiden arvojen säilymiseen 
omilla toimillaan.

Luonnontilainen pienvesi on aina 
suojelun arvoinen
Pienveden luonnontilan kannalta on olennaista pait-
si itse purouoman, lammen tai lähteen muuttumatto-
muus, myös sen valuma-alueen tila. Tällaisia kokonaan 
luonnontilaisia pienvesiä on talouskäytössä olevilla alu-
eilla tuskin enää lainkaan, ja Etelä-Suomen suojelualu-
eillakin enää erittäin vähän jäljellä. Valuma-alueineen 
luonnontilaisia pienvesiä löytyy lähinnä Pohjois-
Suomen laajoilta suojelualueilta.

Itse vesiympäristön luonnontilaisuus tarkoittaa sen 
sisältämien pienelinympäristöjen ja muiden raken-
teellisten ominaisuuksien, kuten vedenalaisen laho-
puun ja kasvillisuuden, luontaista esiintymistä se-
kä pienvedelle ”tyypillistä” luontaista lajistoa. Jotkin 
pienvesityypit, kuten esimerkiksi happamat suopu-
rot, voivat olla lajistollisesti tai rakenteellisesti köy-
hiäkin, mutta silti ne ovat harvinaisuutensa vuoksi 
aina säilyttämisen arvoisia näytteitä alkuperäisestä 
luonnostamme.

Valuma-alue puolestaan vaikuttaa yleensä pienveden 
laatuun ja vesitaseeseen, ja valuma-alueen heikentymi-
nen esimerkiksi ojitusten tai saasteiden (pilaantuneet 

Pienvesiä voidaan palauttaa luonnontilaisen kaltaiseksi ennallistamalla. Kuvassa ennallistettu koski Nuuksion kansallispuis-
ton Myllypurossa.
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maa-alueet) vuoksi voi heikentää muuten luonnonti-
laisen pienveden tilaa merkittävästi. Pienvesi altistuu 
yleensä normaalia suuremmille vesimäärän ja virtaa-
man vaihteluille, kun sen valuma-alue ojitetaan, ja oji-
tukset myös heikentävät vedenlaatua. Ruoppauksen, 
kaivamisen ja ojitusten tai muiden vastaavien ihmis-
toiminnan jälkien havaitseminen pienvedessä ja sen 
valuma-alueella on yleensä helppoa, ja todella luon-
nontilaiset pienvesikokonaisuudet onkin siksi help-
po tunnistaa.

Muuttuneetkin pienvedet ovat usein 
arvokkaita
Metsälain 10 §:ssä käytetään erityisen tärkeistä elin-
ympäristöistä laatumääritelmää ”luonnontilainen tai 
luonnontilaisen kaltainen”. Vesilaissa puhutaan vain 
luonnontilaisista, mutta käytännössä vesilain perus-
telujen mukaan myös luonnontilaisen kaltaiset pien-
vesikohteet ovat suojeltavia. Luonnontilaisen kaltais-
ta kohdetta ei ole yksiselitteisesti helppo määritellä, 
mutta yleisesti ottaen tällä tarkoitetaan luontokohtei-
ta, joiden olennaiset ominaispiirteet eivät ole muut-
tuneet, vaikka ihmistoiminnan vaikutuksia onkin 
havaittavissa.

Uhanalaisia lajeja, kuten jokihelmisimpukkaa, voi esiintyä 
myös luonnontilaltaan muuttuneissa puroissa.
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Luonnontilaisen kaltaisella pienvesikohteella 
vähäiset ominaispiirteisiin vaikuttamattomat 
muutokset ovat mahdollisia. Esimerkiksi läh-
teissä kevyet vedenottoa helpottavat raken-
teet, kuten lähteen osassa olevat puiset ke-
hykset tai rantavyöhykkeen tukeminen puu-
rakentein ei heikennä juurikaan lähteen tilaa, 
jos pääosa siitä on luonnontilassa ja kasvil-
lisuudella ja muulla lajistolla on tilaa elää. 
Pienveden luonnontila voi myös palautua 
jopa rankasta käsittelystä, kuten ojitukses-
ta tai perkauksesta itsestään vuosikymmeni-
en kuluessa. Tällöin on olennaista tarkastel-
la pienveden rakenteellisia ominaispiirteitä, 
kuten purouoman mutkittelua, puuainek-
sen ja kasvillisuuden määrää ja rantavyöhyk-
keen rakennetta ja kasvillisuutta. Myös koh-
teen hydrologia on tärkeää, onko virtaama 
tai veden pinnan taso luontainen tai selväs-
ti vakiintunut uudelle tasolle. Mikäli koh-
de muistuttaa luonnontilaista, sillä on hyvät 
edellytykset ylläpitää luontaista lajistoa.

Kaikki yllä kuvatut, arvokkaiden pienvesien tunnista-
miseen liittyvät tekijät ovat jossain määrin subjektiivi-
sia ja tulkinnanvaraisia, mutta yleensä nopeasti koke-
neen suunnittelijan arvioitavissa. Joissakin tapauksissa 
on tarpeen ottaa seuraava askel ja tehdä lajistoselvityk-
siä esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymisen tai po-
pulaatioiden tilan selvittämiseksi. Pienvesistä löytyy ko-
ko joukko uhanalaiseksi luokiteltuja kasvi- ja eläinlajeja, 
joista useimmat ovat pieniä ja vaikeasti tunnistettavia. 
Selvityksiä ja inventointeja tarvitaan uhanalaisten, erityi-
sesti suojeltavien tai luontodirektiivin liitteiden II tai IV 
lajien sekä uhanalaisten pienvesien luontotyyppien tun-
nistamiseksi. Joillakin alueilla voi olla syytä olettaa esiin-
tyvän esimerkiksi jokihelmisimpukoita tai alueellisesti 
uhanalaisia kalakantoja. Lajistoselvitykset vaativat asian-
tuntemusta ja niiden tekeminen tai teettäminen vaatii 
aikaa, mutta luontoon vaikuttavien merkittävien hank-
keiden yhteydessä sellaisten tekemistä usein edellytetään.

Pienvedet ovat arvokkaita myös 
käytön kannalta
Luonnontilaltaan heikentyneeseenkin pienveteen voi 
liittyä merkittäviä luonto- ja suojeluarvoja, tai virkis-
tyskäyttö- tai muita toiminnallisia arvoja. Näiden ar-
vojen tunnistaminen maastossa on käytännön suoje-

lun kannalta tärkeä mutta usein myös haastava tehtävä. 
Esimerkiksi luonnontilaltaan heikentynyt puro voi tilas-
taan huolimatta olla vaelluskalavesistön kannalta tärkeä 
tai vaelluskalojen palauttamisen jälkeen potentiaalinen 
kutupuro, tai siinä voi esiintyä luontainen jokirapukan-
ta jota voidaan käyttää kannan palauttamiseen vesistön 
alapuolisiin osiin. Tällaisissa tapauksissa säilyttäminen 
ja tilan parantaminen on tärkeää vaikka edes luonnon-
tilaisuuden kaltaisuuden kriteerit eivät muuten täyttyi-
sikään. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on aivan kau-
punkialueella lukuisia uhanalaisten meritaimenkantojen 
kutupuroja, joita on niiden tunnistamisen jälkeen hoi-
dettu ja vaalittu arvokkaina luontokohteina.

Pienvesi voi myös sijaita virkistyskäyttöarvojen ja mui-
den ekosysteemipalvelujen kannalta sopivasti (esim. ul-
koilureitin varrella), jolloin se voidaan kunnostaa tai 
ennallistaa opetus- ja virkistyskohteeksi. Kaupungeissa 
esiintyy paljon pienvesiä, kuten puroja ja noroja, joil-
la voi olla merkitystä paitsi kaupunkivirkistyskohtee-
na, myös esimerkiksi hulevesien hallinnassa. Myös ra-
kennetuissa pienvesikohteissa, kuten vesiensuojelua tai 
riistakantojen hoitoa varten perustetuissa kosteikoissa 
on etenkin maiseman ja virkistyskäytön kannalta suo-
jelunarvoisia luontoarvoja. Vaikka tällaisia kohteita hoi-
dettaisiin ja ylläpidettäisiin lähinnä virkistyskäytön ja 
maiseman kannalta, niissä voi silti esiintyä myös luon-
nonsuojelun kannalta merkittäviä arvoja.

Maatalousmaisemassa pienveden luonnontilan määrittäminen voi olla 
erityisen vaikeaa. Kuvan puro Raaseporissa on peltojen keskellä, täysin 
vailla suojaavaa rantametsää ja pellolta tulevan valunnan kuormittama. 
Kuitenkin uoman muoto ja rakenne on luonnontilaisen kaltainen, ja 
kyseessä on vesilain mukaan suojelua ansaitseva kohde.
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Pienveden säilyttäminen 
kannattaa aina
Pienveden suojeluarvon tunnistami-
seksi voidaan käyttää subjektiivisesti 
arvioitavissa olevia (luonnontila) sel-
vityksiä tai inventointia vaativia (la-
jisto) sekä tarveharkintaa (maisema ja 
virkistyskäyttö) edellyttäviä kriteerejä. 
Ensisijaisesti suojelu tulee kohdentaa 
vielä jäljellä oleviin luonnontilaisiin 
kohteisiin. Luonnontilaltaan heiken-
tyneet pienvesikohteet voidaan kat-
soa luonnontilaisen kaltaisiksi ja siten 
metsä- ja vesilain suojelemiksi, jos nii-
den olennaiset ominaispiirteet eivät ole 
muuttuneet muokkauksen seuraukse-
na, tai jos nämä ominaispiirteet ovat 
palautuneet ajan myötä. Lisäksi pien-
vesien arvottamisessa voidaan käyttää 
tarveharkintaa esim. virkistyskäytön, 
taajamien hulevesien käsittelyn tai kei-
notekoisten pienvesien (esim. vesien-

suojelukosteikot) kohdalla havaittujen 
merkittävien luontoarvojen kannalta.

Yleisesti ottaen varovaisuusperiaat-
teen mukainen pienvesien suojelu on 
viisasta, koska pienvesien luontoarvot 
voivat palautua entiselle tai uudelle 
merkittävälle tasolle riittävän ajan 
kuluessa, ja muuttuneellakin pienve-
dellä on suojeluarvoa. Pienvesien ti-
laa voidaan myös parantaa kunnos-
tamalla ja ennallistamalla. Pienvedet 
ovat runsautensa vuoksi erittäin tär-
keä osa valuma-alueiden prosesseja, 
kuten virtaaman säätelyä, ja ne tarjo-
avat reunametsineen leviämiskäytäviä 
monille lajeilla. Kun pienveden hei-
kentämisestä koituva hyöty on yleen-
sä vähäinen, arvokkaalta vaikuttavan 
kohteen suojelu tai säilyttäminen 
”varmuuden vuoksi” on edullista ja 
kannatettavaa. 
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Luonnontilaisissa virtave-
sissä lehtiä ja muuta elope-
räistä ainetta pidättävät te-
hokkaasti uoman vaihtele-

va rakenne, kaatuneet puut, pudon-
neet oksat sekä kivet ja lohkareet. 
Boreaalisen metsävyöhykkeen vir-
tavesissä puuta on luontaisesti ollut 
paljon; puita on kaatunut, vyöry-

nyt ja kasvanut purojen ja pienem-
pien jokien päälle ja veden lomaan. 
Tästä virtavesiemme jo menetetystä 
luonnontilasta kertovat esimerkiksi 
Koitajoen Venäjän puolella sijaitse-
vat vielä luonnontilaisena säilyneet 
purot, missä puuta on raportoitu 
olevan keskimäärin yli 300 m³/ha 
(Liljaniemi ym. 2002).
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elinympäristökunnostuksien 
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tutkijana Oulun yliopistossa, 
Luonnonvarakeskuksessa sekä 
University of British Columbia:ssa 
Kanadassa.

Puiden rungot ja oksat monipuolistavat virtavesien 
eliöstölle tarjoamaa elinympäristöä. Puu luo suoja-
paikkoja kaloille ja selkärangattomille niitä saalista-
vilta pedoilta ja kovalta virtaukselta tai kuivuudelta. 
Puukynnykset myös pidättävät tehokkaasti puista 
varisevia lehtiä eliöstön energialähteeksi. Puuta voi-
taisiinkin hyödyntää nykyistä huomattavasti enem-
män esimerkiksi virtavesien elinympäristökunnos-
tuksien yhteydessä.

Puu hyödyttää monipuolisesti 
virtavesien eliöstöä

SAIJA KOLJONEN
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
E-mail: saija.koljonen@ymparisto.fi

Kirjoittaja on väitellyt 
virtavesikunnostusten ja 
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lohikalojen elinkierron eri vaiheisiin 
Oulun yliopistossa vuonna 2011. 
Hän on työskennellyt vuodesta 
2007 pääosin SYKE:ssä Jyväskylän 
toimipaikassa tutkijana vesistöjen 
kunnostukseen ja hoitoon liittyvien 
kansallisten ja kansainvälisten 
hankkeiden parissa.
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Luonnontilaisessa purossa on kaatunutta puuta huomattava määrä. Puu moni-
puolistaa purojen tarjoamaa elinympäristöä kaloille ja muulle eliöstölle.
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Puu on tärkeä osa vesiekosysteemin toimintaa. Se 
muun muassa tarjoaa kasvualustaa yhteyttäville levil-
le, tärkeitä suojapaikkoja kaloille ja selkärangattomil-
le sekä pidättää elintärkeää orgaanista ainesta ekosys-
teemin energialähteeksi. Tutkimuksien mukaan puu 
toimii tässä kaikessa jopa tehokkaammin kuin esimer-
kiksi kivet yksinään (Roni ym. 2014).

Puu myös muokkaa veden virtausta sekä pohjan ra-
kennetta. Hitaamman virtauksen alueet ja suvan-
not syntyvät purojen reunoille jumiutuneiden pui-
den lähelle. Näihin kerrostuu virran kuljettamana 
hiekkaa, humusta ja muuta kiintoainesta, kunnes 
se jälleen jatkaa matkaansa alavirtaan. Tuota virta-
uksen mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ekosys-
teemi tarvitsee kohtuullisin määrin luonnolliseen 
toimintaansa.

Puuta on poistettu virtavesistämme
Nykyisin puuta ei virtavesissä enää juurikaan näy. 
Se on niistä poistettu lähes kokonaan viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Suurin osa virtavesistäm-
me perattiin puunuiton ja maan kuivatuksen tar-
peisiin sotien jälkeen. Perkauksissa jokia ja puroja 
suoristettiin, poistettiin puut, suurimmat kivet ja 
muut esteet, jolloin varsinaiset tukit ja pöllit saa-
tiin huljakkaasti uitettua sahoille. Veneet uivat pa-
remmin joissa, missä ei ole puita niiden menoa 
hankaloittamassa.

Nykyään melojat ja muut vesillä liikkujat haluavat 
virtavesissä olevasta puumateriaalista eroon välttääk-
seen vaaratilanteet. Kalastamistakin puroissa oleva 
puu saattaa hankaloittaa; puiden ylitse ja alitse on 
hankala kulkea ja siimatkin tarttuvat puiden oksiin. 
Myös tehokas metsätaloustoimintamme on jo pit-
kään ohjeistanut poistamaan vesistöjen päälle kaa-
tuneet puut toimenpiteiden yhteydessä.

Vaikka esteiden poiston tarkoitus on ymmärrettävää 
virkistyskäytön kannalta, päätöksenteossa ei huomi-
oida riittävästi virtavesien monimuotoisuutta. Puun 
ja kivien tehokkaan poistamisen myötä olemme sa-
malla kadottaneet suuren osan elinympäristöjen mo-
nimuotoisuudesta sekä näiden vesien luonnollisista 
virtausvaihteluista koskimaisten ja hidasvirtaisem-
pien paikkojen välillä. Eri syistä peratut virtavedet 
eivät enää vastaa luonnontilaisia vesistöjä.

Elinympäristökunnostuksilla 
tavoitellaan yhteisöjen palautumista
Laajamittaisilla elinympäristökunnostuksilla tavoitel-
laan yleensä virtavesiekosysteemin toiminnan palau-
tumista mahdollisimman lähelle luonnollisen kaltais-
ta tilaa. Kunnostuksissa on jo pitkään käytetty hyväksi 
puun monipuolisuutta esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, 
Australiassa, Japanissa ja muualla Euroopassa (Roni ym. 
2014). Suomessa kunnostukset tehdään yleensä lisää-
mällä puroihin kiveä ja kutusoraa lohikaloille, mutta 
puun käyttö on vielä harvinaista.

Kotimaisista kunnostuksista kertyneet tulokset esimer-
kiksi kalastossa ja pohjaeläimistössä ovat olleet vaih-
televia (Vehanen ym. 2010; Louhi ym. 2011; Luhta 
ym. 2012; Louhi ym. käsikirjoitus). Etelä-Suomen tai-
menpuroissa havaitaan yleisesti taimenien kutevan juu-
ri perustetuilla soraikoilla jo seuraavana syksynä, kun 
taas Pohjois-Suomessa tulokset ovat olleet heikompia. 
Poikkeuksiakin tähän yleistykseen toki löytyy.

Syitä vaihteleviin tuloksiin on mahdotonta antaa, kos-
ka kunnostuksien tuloksellisuuden seuranta on puut-
teellista. Lyhytaikaiset havainnot kutevista kaloista ei-
vät vielä kerro lohikalojen koko elinkierron saati sitten 
ekosysteemin palautumisesta. Vähäiset julkaistut tulok-
set antavat kuitenkin viitteitä siitä, että puuta voitaisiin 
hyödyntää meidänkin kunnostuksissamme monin eri 
tavoin, kuten muualla maailmassa jo tehdään.

Puukunnostuksilla saavutetut tulokset erityisesti lo-
hikaloilla ovat esimerkiksi Pohjois-Amerikassa olleet 
pääasiassa positiivisia (Roni ym. 2014). Näiden vuo-
sikymmenien aikana saatujen tuloksien pitäisi kan-
nustaa puun monipuolisuuden hyödyntämiseen myös 
Suomessa niiden vesistöjen elinympäristökunnostuk-
sissa, missä lohikalojen heikon tilan ratkaisevin syy on 
puro- tai jokiuoman yksipuolinen rakenne. Muihin 
mahdollisiin syihin, kuten esimerkiksi liialliseen kalas-
tukseen tai valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen, ei 
voida uomassa tapahtuvilla elinympäristökunnostuksil-
la juurikaan vaikuttaa.

Puukynnyksillä saatiin pysyviä 
suojapaikkoja taimenelle
Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus (LUKE) toteutti-
vat Kainuun toimipaikan koeuomissa kunnostuskokeen 
(Koljonen ym. 2012). Kokeessa kunnostettiin alun perin 
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luonnollisen kaltaisia koeuomia eri tavoin kiveämällä se-
kä lisäämällä niihin sammalta sekä puuta, yhdessä ja erik-
seen. Sekä näissä eri tavoin kunnostetuissa että peratussa 
koeuomassa seurattiin keinotekoisen lehtikarikkeen pi-
dättymistä sekä alhaisella että korkealla tulvavirtaamalla.

Ainoastaan uomat, mihin oli lisätty puuta oksineen 
200 m³/ha, pidättivät kohtuullisesti lehtiä vielä korkeil-
la, 120 l/s, virtaamilla. Tulos oli selvästi parempi kuin 
esimerkiksi kivikynnyksistä saatu, mistä lehdet vilahti-
vat alavirtaan vauhdilla läpi. Käytännössähän kunnos-
tusrakenteet toteutetaan yleensä matalan veden aikaan 
kesällä, mutta niiden tulisi siitä huolimatta pidättää 
lehtiä myös korkeiden tulvavesien aikana, jolloin lehti-
karike on tyypillisesti virran vietävänä.

Oulujoella kunnostettiin kuusi latvapuroa syksyllä 
2001 (Vehanen ym. 2010). Kunnostuksissa rakennet-
tiin kivi- ja puukynnyksiä sekä lisättiin kutusoraa pu-
rojen eri alueille. Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopis-
to ovat seuranneet purojen taimentiheyksiä vuosittain 
syksystä 1999 lähtien. Kunnostuksissa havaittiin puu-
kynnyksien luovan suojapaikkoja taimenille poikkeuk-
sellisenkin kuivuusjakson ajalle paremmin kuin kivi-
kynnyksien (Louhi ym. käsikirjoitus).

Yli 12 vuoden jälkeen rantoihin ankkuroidut puura-
kenteet ovat säilyttäneet muotonsa muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta hyvin, joten niiden myöhempi 
korjaustarve on vain vähäinen. Sen sijaan kivikynnykset 
ovat tuona aikana purkautuneet ja kutusoraikot kadon-
neet kokonaan. Aika näyttää, ruvetaanko kunnostuksi-
en jälkiä vielä myöhemmin kunnostamaan.

Puusuisteilla vähennetään puroissa 
kulkeutuvaa hiekkaa
Monissa puroissa kulkeutuu virtauksen mukana poh-
jaa pitkin hiekkaa ja muuta kiintoainetta. Ylimääräinen 
kiintoaine on peräisin purojen valuma-alueilla tehdyis-
tä metsäojituksista, turvetuotannosta, maataloudesta 
tai muusta rakentamisesta. Virtavesien eliöstölle hiekka 
ja muu kiintoaine koituvat haitaksi erityisesti alueilla, 
missä ne peittävät laajamittaisesti lohikalojen kutuso-
raikkoja, yksipuolistavat poikasalueita, tukehduttavat 
vesisammalkasvustoja tai muutoin heikentävät puroyh-
teisön toimintaa.

Puroihin huuhtoutuva liiallinen hiekka on puroyhtei-
söille ongelmallinen monilla metsätalousalueilla, esi-
merkiksi Kainuussa, Pohjanmaalla ja Satakunnassa. 

Oulujoen latvapurojen elinympäristökunnostuksissa tehtiin suojapaikkoja taimenille puukynnyksien avulla. Puut ankkuroi-
tiin rantoihin ja tuettiin kivilohkareilla, joten rakenteet ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä muodossaan yli 10 vuotta. 
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Ensisijaisesti tällaisilla alueilla tulee toki pysäyttää pu-
roihin huuhtoutuva kiintoaine oikein mitoitetuilla ve-
siensuojelutoimenpiteillä niiden valuma-alueilla. Niillä 
pyritään estämään nykytilanteen paheneminen. Näiden 
alueiden purouomissa on jo kuitenkin olemassa pai-
koittain laajamittaisia, jopa 1-2 paksuisia hiekkamatto-
ja, joten niiden poistaminen tai ainakin vähentäminen 
vaatii toimenpiteitä myös purouomassa.

Iijoen latvapuroihin on Metsähallituksen toimesta 
asennettu puusuisteita joko osittain tai kokonaan pu-
rojen leveydeltä. Tavoitteena on, että päällekkäin ase-
teltuihin puunrunkoihin törmäävä virtaus nostaisi sen 
mukana kulkeutuvaa hiekkaa purojen rantavyöhykkeil-
le. Näiden kunnostuksien tuloksista Aroviita ym. ker-
tovat enemmän muualla tässä lehdessä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elinympäristökun-
nostuksia on Karvianjoella kokeiltu toteutettavan use-
ammassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa purojen 
pohjaan asetetaan puiden runkoja ketjumaisiksi jonoik-
si, jolloin niihin törmäävä virtaus saa pohjalla pyörivän 
hiekan kulkeutumaan alavirtaan. Puhdistuneisiin pu-
rojaksoihin lisätään kivikynnyksiä, irtokiviä ja kutuso-
raikkoja seuraavina vuosina. 

Tuloksia näiden eri tavalla toimivien puusuisteiden ja 
kynnyksien tehokkuudesta hiekan poistamisessa odo-
tellaan tulevaksi lähivuosina, mutta alustavat tulokset 
vaikuttavat lupaavilta (Luhta ym. 2012).

Muutoksia metsätalouden 
vesiensuojeluun?
Metsätalouden vesiensuojelussa ohjeistetaan toimen-
piteiden yhteydessä poistamaan vesistöjen päälle kaa-
tuneet puut. Puiden rungoista, oksista ja lehdistä liu-
kenee veteen ravinteita, joten rehevöittämisen estämi-
seksi hakkuutähteet ja puut pyritään aina poistamaan 
vesistöistä. Vesistöt eivät todennäköisesti kestä inten-
siivisen metsätalouden aiheuttamien kaikkien hakkuu-
tähteiden jättämistä puroihin, joten siltä osin ohjeistus 
on varmasti oikea.

Mutta entäpä muutamat vanhuuttaan tai myrskytu-
hoissa purojen päälle kaatuneet puut? Voisiko näitä 
jättää tai jopa kaataa muutamia yksittäisiä puita pu-
rojen varsille sinne tänne? Näillä saavutettava ekolo-
ginen hyöty purojen toiminnalle voittaisi varmasti pe-
lätyn ravinteiden liukenemisesta aiheutuvan haitan. 
Tehdäänhän näitä pienimuotoisia puupatoja tai rytölä-
jiä, miten niitä kukin haluaakaan kutsua, tuhansittain 
muuallakin maailmassa. 
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Metsähallitus on asentanut erilaisia puusuisteita Iijoen lat-
vapuroihin jo useiden vuosien ajan. Kunnostuksien tavoit-
teena on, että päällekkäin aseteltuihin puunrunkoihin tör-
määvä virtaus nostaisi sen mukana kulkeutuvaa hiekkaa 
purojen rantavyöhykkeille ja tällä tavalla parantaisi puro-
eliöstön elinympäristöä. Kuva: Pauliina Louhi.
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Täysin luonnontilai-
set purouomat ovat 
Suomessa harvinaisia. 
Luonnontilaisten pu-

rojen määrä on vähentynyt havu-
metsävyöhykkeellä Etelä-Suomes-
sa yli 90 ja Pohjois-Suomessa yli 
50 prosenttia (Raunio ym. 2008). 
Puro ekosysteemit ovat vahvas-
ti riippuvaisia lähiympäristön ja 
valuma-alueiden muutoksista, ja 
suurin syy purojen muutoksiin 
ovat metsätalouden toimenpiteet.

Metsätalouden vesistövaikutus-
ten arvioinnissa on Suomessa kes-
kitytty kuormituksen määrän ar-
viointiin, jota on selvitetty an-
siokkaasti (esim. Palviainen ym. 
2014). Ymmärrys metsätaloustoi-
mien ekologisista vaikutuksista on 
kuitenkin edelleen puutteellista.

Tässä kirjoituksessa tarkaste-
lemme kotimaisen tutkimus-
tiedon perusteella metsätalou-
den ekologisia vesistövaiku-
tuksista latvavesien puroihin 
ja jokiin. Erityisesti hyödyn-
nämme uusia tutkimustulok-
sia Suomen Akatemian rahoit-
tamasta ReFFECT-hankkeesta 
Koillismaalta (Turunen ym. 
2015), maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rahoittamasta Maa- 
ja metsätalouden kuormituk-
sen ja sen vesistövaikutus-
ten seurannasta (ns. MaaMet, 
www.syke.fi/hankkeet/maamet) 
sekä Euroopan aluekehitys-
rahaston osin rahoittamasta 
BioTar-hankkeesta (Karjalainen 
ym. 2015). Pohdimme lopuksi 
pienvesien ekologisen tilan seu-
rannan kehitystarpeita.
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Metsätalous on ehkä laajimmin Suomen valuma-
alueita muokannut tekijä. Vesistövaikutukset kes-
kittyvät erityisesti pienvesiin, joiden ekologinen tila 
on vahvasti riippuvainen lähiympäristön ja valuma-
alueiden muutoksista. Pienvesien vesiensuojelun 
suunnittelun tueksi tulisikin kehittää luotettava 
ekologisen tilan valtakunnallinen arviointimenetel-
mä. Työtä aloitetaan tänä vuonna käynnistyvässä 
valtakunnallisessa EU Life+ FresHabit-hankkeessa.

Metsätalouden ekologiset 
vesistövaikutukset ja purojen 
tilan arvioinnin 
kehitystarpeet
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Metsätalous on muuttanut vesistöjä 
monin tavoin
Metsätalouden toimet ovat aiheuttaneet moninaisia ra-
kenteellisia, hydrologisia ja kemiallisia muutoksia pien-
vesiin (Kuva 1). Tukinuiton tarpeisiin latvavesiä perat-
tiin ja suoristettiin laajasti. Sotien jälkeen kiihtyi ojit-
taminen, joka lienee laajimmin Suomen valuma-aluei-
ta muuttanut tekijä (Vuori ym. 1995). Uudisojitusten 
määrä oli huipussaan 1970-luvulla ja tämän jälkeen on 
tehty paljon kunnostusojituksia.

Perkaukset, suoristukset ja ojitukset ovat voimakkaas-
ti yksipuolistaneet purouomien rakennetta ja muutta-
neet niiden hydrologiaa. Myös hakkuut ovat muutta-
neet purojen hydrologiaa. Veden luontainen pidättymi-
nen valuma-alueilla on heikentynyt, jolloin virtaama-
huiput puroissa ovat voimistuneet. Kasvanut valunta on 
lisännyt ravinteiden, humuksen, kiintoaineksen, metal-

lien ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöihin 
(Karjalainen ym. 2015). Virtaamien kasvu aiheuttaa 
myös uomaeroosiota.

Luonnollinen tulvarytmi ylläpitää puron rannoille tyy-
pillistä vyöhykkeistä kasvillisuutta, jolla on merkittä-
viä vaikutuksia puron ja rantavyöhykkeen eliöyhteisöi-
hin, jopa metsäkanalintujen menestymiseen (Eskola & 
Ahlholm 2012). Metsähakkuut ovat muuttaneet ran-
tametsien rakennetta, vähentäen puuston varjostusta ja 
nostaen veden lämpötilaa. Purojen valo- ja lämpöym-
päristön muutokset vaikuttavat herkästi pohjalevästöön 
(Holopainen ja Huttunen 1998).

Ojitusten vaikutukset kuormitukseen on arvioitu ole-
van verraten lyhytaikaisia, muutamista vuosista kym-
meneen vuoteen (Kenttämies & Mattson 2006). 
Ojituksien myötä liikkeelle lähtevä raskas epäorgaani-

Metsätalouden toimenpiteet
Uoma: 
‐ Perkaukset, suoristukset
‐ Rantavyöhykkeen hakkuut
‐ Siltarumpujen asennus
Valuma‐alue:
‐ Ojitukset, hakkuut
‐ Lannoitus
‐ Auraus, äestys
‐Metsäteiden rakentaminen

Muutokset uoman rakenteessa
‐ Uoman suoristaminen
‐ Pohjamateriaalin yksipuolistuminen
‐ Puuaineksen väheneminen
‐ Hiekoittuminen, liettyminen
‐ Siltarummut kalojen vaellusesteitä
Muutokset veden virtauksessa
‐ Virtaustyyppien yksipuolistuminen 
‐ Luontaisen tulvarytmin häviäminen
‐ Valuma‐alueen pidätyskyky vähenee ja tulvat äärevöityvät
Muutokset veden laadussa
‐ Ravinnepitoisuuksien nousu
‐ Lisääntynyt kiintoaines
‐ Lisääntynyt sameus
‐ Lisääntynyt humuspitoisuus
‐Muutokset veden lämpötilassa
‐ Puron valoilmaston muuttuminenMuutokset ekologisessa tilassa

‐ Elinympäristön väheneminen ja laadun 
heikkeneminen
‐ Lajien levittäytymisen ja lisääntymisen 
estyminen
‐ Uoman ja rantavyöhykkeen eliöstön 
monimuotoisuuden väheneminen: kalasto, 
pohjaeläimet,  pohjalevät, kasvillisuus

Vesienhoito‐ ja suojelutoimet
‐ Valuma‐alueen kuormituksen vähentäminen
‐ Suojakaistat
‐ Uomien ennallistaminen
‐ Kosteikot
‐ Pintavalutuskentät

Kuva 1. Metsätalouden toimenpiteet voivat muuttaa uoman rakennetta, veden virtausta ja veden laatua. Näillä muutok-
silla on haitallisia vaikutuksia purojen ja niiden rantavyöhykkeen ekologiseen tilaan. Purovesien hoidon ja suojelutoimien 
avulla voidaan vähentää metsätalouden haitallisia vesistövaikutuksia.
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nen kiintoaines kuten hiekka kulkeutuu purouomassa 
kuitenkin hitaasti, minkä takia haitat puroekosystee-
mille voivat olla hyvin pitkäaikaisia.

Metsätalouden myötä purouomien puun määrä on 
vähentynyt selkeästi. Esimerkiksi Koitajoen Suomen 
puolen metsänhoitoalueen puroissa puuta on arvioi-
tu olevan kymmenesosa Venäjän puolen luonnontilais-
ten metsien puroihin verrattuna (Liljaniemi ym. 2002). 
Koillismaalla arvioimme puuainesta olevan metsätalo-
usalueiden puroissa noin kolmasosan siitä mitä luon-
nontilaisten metsien puroissa esiintyy (Turunen ym. 
2015, käsikirjoitus). Puulla on tärkeä merkitys puroe-
kosysteemin toiminnalle muun muassa veden ja or-
gaanisen aineksen pidätyskyvyn sekä elinympäristön 
monimuotoisuuden lisääjänä. Puun käyttöä virtavesi-
kunnostuksissa tulisikin lisätä (ks. Louhi & Koljonen 
tässä lehdessä).

Liettyminen ja hiekoittuminen 
heikentävät metsäpurojen tilaa
Purojen liettymiseen ja hiekoittumiseen vaikuttavat va-
luma-alueen eroosioherkkyys ja kaltevuus, metsäojien 
määrä ja syvyys sekä vesiensuojelurakenteiden esiinty-
minen ja toimivuus. Etenkin ohutturpeisilla alueilla 
metsäojat syöpyvät herkästi ja kiintoaines voi päästä 
valumaan puroihin. Koillismaalla havaitsimme puron 
pohjan hienojakoisen aineksen peittä-
vyyden vaihtelevan koskipaikoilla 30 
ja 100 prosentin välillä, kun valuma-
alueesta oli ojitettu yli 10 prosenttia 
(Kuva  2, Turunen ym. 2015). Lähes 
ojittamattomilla luonnontilaisilla valu-
ma-alueilla hiekan ja orgaanisen kiin-
toaineksen peittävyys oli selkeästi vä-
häisempää. Eroosioherkkyys tulisikin 
tarkasti huomioida kunnostusojituk-
sissa (Kenttämies ja Mattsson 2006). 
Kun hiekka on päätynyt puroon, sen 
poistaminen on kallista ja ekologiset 
haitat voivat jäädä pysyviksi.

Koillismaalla purojen hiekoittuminen 
vähensi selkeästi uomien vesisammalten 
runsautta ja pohjaeläimistön monimuo-
toisuutta (Kuva 3). Hiekkamassan peit-
toon jäävät sekä pohjan kivet että nii-
den sammalkasvustot, jotka ovat pohja-

Kuva 2. Koillismaalla metsäpurot kärsivät metsäojitusten 
aiheuttamasta hiekoittumisesta. Kuva Kuukkelinojalta Tai-
valkoskelta (Kuvaaja Jarno Turunen).

Kuva 3. Sammalten peittävyyden sekä herkkien pohjaeläinten lajimäärän 
(EPT) ja puronpohjan hiekan peittävyyden välinen suhde metsäpuroissa Koillis-
maalla. Kolmiot ovat luonnontilaisimpien (LT) alueiden puroja (valuma-aluees-
ta ojitettu keskimäärin 5  % [0–12  %]) ja ympyrät metsätalouskäytössä olevia 
alueita (ojitus keskimäärin 22 % [9–44 %]). EPT = päivänkorennot, koskikoren-
not ja vesiperhoset (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). EPT-lajimäärä on 
ilmoitettu residuaalilukuna, jossa valuma-alueen koon vaikutus on ensin pois-
tettu, sillä pohjaeläinten lajimäärää kasvaa luontaisesti puron koon kasvaessa.  
rS = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin.
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eläinryhmien kuten päivänkorentojen ja 
vesiperhosen toukkien elinympäristöä. 
Aineistomme perusteella noin 30 pro-
sentin hiekkapeittävyys puron pohjalla 
oli selkeä riskiraja pohjaeläimistön laji-
kirjon vähenemiselle. Tämä vastaa kar-
keiden arvioiden mukaan noin 40 kilon 
hiekkakuormaa puroneliömetriä kohti.

Vaikka puropohjan hiekoittuminen 
heikensi merkittävästi biologista mo-
nimuotoisuutta, mikrobien lehtikarik-
keen hajotustoiminta ei ollut hiekoittu-
neissa puroissa merkittävästi alentunut. 
Osa purojen tärkeistä ekosysteemipal-
veluista oli siis edelleen tallella. Alueella 
on kunnostettu Metsähallituksen toi-
mesta kymmeniä puroja viimeisen 15 
vuoden aikana. Havaitsimme puro-
kunnostuksien vaikuttavan positiivi-
sesti monimuotoisuuteen, mikäli kun-
nostus alensi hiekan peittävyyttä puron 
pohjalla ja luontainen tulvarytmi saa-
tiin palautettua.

Metsätalouden vaikutuksia 
ekologiseen tilaan voidaan 
erottaa
Metsätalouden vesistövaikutusten arviointia vaikeuttaa 
pienvesissä seurantatietojen vähäisyys ja suuremmissa 
virtavesissä eri kuormituslähteiden vaikutusten sekoit-
tuminen. Metsätalousvaikutusten arvioimiseksi valit-
simme MaaMet- ja muusta ympäristöhallinnon seu-
rannasta joukon pieniä ja keskisuuria kangasmaiden ja 
turvemaiden jokia Etelä- ja Keski-Suomesta, missä met-
sätalouden intensiteetti (metsäojitusten osuus valuma-
alueesta) vaihtelee mahdollisimman paljon (0–60 %), 
mutta muu maankäyttö on vähäistä.

Jokivesien kokonaistypen pitoisuuteen vaikuttivat va-
luma-alueen metsätalouden ojitusten osuus (33  %), 
metsätalouden ja vähäisen maatalouden yhteisvaiku-
tus (18 %) sekä peltojen ja laidunten osuus (18 %). 
Metsäojitusten lisääntyessä kasvoivat myös muun muas-
sa veden väriarvo sekä fosforin ja kiintoaineen pitoisuus.

Mittasimme päällyslevien ja vesikasvien tilaa vesipuite-
direktiivin mukaisella lajiston koostumukseen perus-

tuvalla ekologisella laatusuhteella (Aroviita ym. 2012, 
Rääpysjärvi ym. 2015). Havaitsimme päällyslevien ja 
vesikasvien tilan huonontuvan metsätalousojitusten 
ja muun muassa kokonaistyppipitoisuuden kasvaessa 
(Kuva 4). Valuma-alueen ojitusten määrä ja veden laa-
tu kuvasivat purojen muuttuneisuutta verrattain hyvin, 
vaikkakin paikkakohtaisesti karkeasti, kuten sironta-
kuvien vaihtelu osoittaa. Luultavimmin metsätalous-
alueiden pienten virtavesien ekologista tilaa heikentää 
kuormituksen lisäksi samanaikaisesti niiden rakenteel-
liset ja virtausolojen muutokset. Biologisten tekijöiden 
kustannustehokas etu on, että ne kertovat ympäristön 
muutoksista pidemmältä aikaväliltä kuin yksittäiset ra-
vinnepitoisuuksien mittaukset. Lisäksi ne reagoivat sa-
manaikaisesti kaikkiin puroympäristön muutoksiin; 
myös niihin joista ei välttämättä ole tarkkaa seuran-
tatietoa. Jatkossa vesienhoidon- ja kunnostusten tu-
eksi tulisi kehittää riskinarviointimenetelmiä ekologi-
sen tilan heikentymisen syy-yhteyksien tarkemmaksi 
tunnistamiseksi.

Kuva 4. Päällyslevästön (piilevät) ja vesikasvillisuuden (sammalet ja 
putkilo kasvit) tilan suhde metsäojitusten määrään (% valuma-alueesta) ja 
kokonaistypen pitoisuuteen 33 virtavesien seurantapaikalla Etelä- ja Keski-
Suomessa. Tila on ilmoitettu ekologisena laatusuhteena (ELS), jolla mitat-
tiin kullakin paikalla havaitun lajiston poikkeamaa mallinnetusta häiriinty-
mättömästä luonnontilasta. Arvot lähellä ykköstä kuvaavat luonnontilaa.  
rS = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin.
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Purojen ekologisen tilan arviointi 
vaatii kehitystyötä
Nykyisellään pienvedet eivät ole osa EU:n vesipuitedi-
rektiivin edellyttämää seurantaa, johon kuuluvat vain 
yli 10  km² valuma-alueen virtavedet (Aroviita ym. 
2012). Tämän vuoksi metsätalouden alapuolisissa ve-
sistöissä seurantapaikat ovat usein suuremmassa vesi-
muodostumassa. Alajuoksulla metsätalouden vaikutuk-
set saattavat olla lievempiä kuin latvavesissä. Tämä tulisi 
huomioida seurannan suunnittelussa.

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden yksi kes-
keinen tarkoitus on säilyttää purojen biologinen mo-
nimuotoisuus. Toimien vaikuttavuudesta on kuiten-
kin yllättävän vähän tutkittua tietoa. Vaikuttavuuden 
luotettava arviointi vaatii valtakunnallisesti kattavaa 
ekologisen tilan arviointia. Haaste työlle on pienvesien 
suuri määrä ja, toisin kuin maatalouden, metsätalou-
den toimien ”siirtyminen” vuosittainen alueelta toiselle. 
Valtakunnallisen arvion tulisikin perustua edustavaan 
tilastolliseen otantaan pienvesistä.

Metsätalouden toimenpiteiden sekä vesiensuojelutoi-
menpiteiden ja kunnostusten vaikutusten arvioimisek-
si tulisi kehittää valtakunnallinen pienvesien ekologisen 
tilan arviointimenetelmä. Arviointimenetelmässä olisi 
oleellista ottaa huomioon pienvesien suuri luonnolli-
nen vaihtelu. Yhdistämällä näytteenottoon perustuvia 
biologisia lajiaineistoja valuma-aluepohjaisiin kartta- 
ja satelliittiaineistoihin on mahdollista kehittää paik-
kakohtaisia ennustavia malleja, joiden avulla voitaisiin 
1) asettaa luonnostaan erilaisille pienvesille niiden eko-
loginen tavoitetila sekä mahdollisesti myös 2) tuottaa 
laaja-alaisesti ekologisen tilan arvioita taustatietojen pe-
rusteella. Tässä voitaisiin hyödyntää metsätalouden pai-
netietoja ja ilmastotietoja, kuten lämpötilaa ja sadantaa.

Tarkastelumme osoittaa, että huolellisen tutkimusase-
telman avulla voidaan arvioida ja myös erottaa metsä-
talouden aiheuttamia ekologisia vaikutuksia pienvesis-
sä. Jotta suojelu- ja kunnostustoimien vaikuttavuutta 
voitaisiin kehittää, eri metsätaloustoimenpiteiden ve-
sistövaikutuksista tarvitaan edelleen tarkempaa tietoa. 
Työlle luo pohjaa vuonna 2015 toteutettu MMMn ra-
hoittama biologinen selvitys osasta metsätalouden ve-
sistökuormituksen seurantaverkkoa. Pienvesien ekolo-
gisen tilan arviointia kehitetään vuonna 2016 käynnis-
tyvässä laajassa valtakunnallisessa EU Life+ FresHabit 
yhteistyöhankkeessa. 
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Kiiminkijoen vesistö on 
rakentamattoman, voi-
makkaasti humuspitoi-
sen jokivesistön ja laajo-

jen suoalueiden muodostama koko-
naisuus, joka on ainutlaatuinen Eu-
roopassa. Kiiminkijoen Natura-alu-
eeseen kuuluvat kaikki vesistöalueen 
vedet, mukaan lukien pienimmät-
kin purot ja lähteet. Jokivesistö on 
myös kalataloudellisesti arvokas ja 
sen virkistyskäyttöarvo on suuri. Jo-
en kalatalouden kehittämisen lähtö-
kohtana on joen vaelluskalakantojen 
elvytys ja suojelu. Erityistä suojelua 
vaativiin vesiin kuuluva Kiiminki-
joki on suojeltu koskiensuojelulailla 
voimataloudelliselta rakentamiselta. 
Se kuuluu myös kansainvälisen Pro-
ject Aqua vesientutkimusohjelman 
tutkimuskohteiksi varattujen vesis-
töjen joukkoon sekä pohjoismai-
seen suojeluvesien luetteloon. Toi-

sena joen suojelun toteutuskeinona 
on vesilaki.

Metsätaloudesta, kuten kaikesta 
muustakin valuma-alueiden maan-
käytöstä, aiheutuu vesistöihin kuor-
mitusta. Metsätalouden vesistökuor-
mitusta vähentävät menetelmät ovat 
viimeisten kahdenkymmenen vuo-
den aikana huomattavasti tehostu-
neet. Kiintoainekuormituksen vä-
hentämiseksi on kehitetty ja otettu 
käyttöön uusia menetelmiä ja menet-
telytapoja. Näitä ovat kuormituksen 
synnyn vähentäminen kunnostuso-
jitusalueiden huolellisella ennakko-
suunnittelulla ja virtaaman säädöl-
lä sekä toimenpidealueiden tehoste-
tut vesiensuojelurakenteet, erityises-
ti kiintoainekuormitusta tehokkaas-
ti vähentävät pintavalutuskentät. 
Tehostumista on tapahtunut myös ra-
vinnekuormituksen vähentämisessä.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edellytti lausun-
nossaan vuonna 2013 että Kiiminkijoen purojen 
valuma-alueelle suunnitelluille kolmelle yhteensä 
426 hehtaarin kunnostusojitushankkeelle tulee hakea 
vesilain mukainen lupa ja hankkeiden vaikutukset 
Natura-alueen suojelun perustana oleviin luontoar-
voihin tulee arvioida. Lausunnossa päähuomio kiinni-
tettiin kiintoainekuormituksen kehitykseen puroissa 
kunnostusojituksen johdosta. Tarkennetussa vesien-
suojelusuunnitelmassa on kuvattu suunnitelmaan 
sisältyvät tehostetut vesiensuojelumenetelmät ja sen 
lisäksi myös niiden tehokkuus ja kunnostusojituksesta 
kokonaisuudessaan aiheutuva kuorma sekä arvioitu 
Natura-vesistöön kohdistuvat riskit.

Kunnostusojituksen tarkennettu 
vesiensuojelusuunnitelma
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Tarve tässä yhteydessä kuvattavan tarkennetun vesien-
suojelusuunnitelman kehittämiselle syntyi lausunnos-
ta, jonka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi syys-
kuussa 2013 Otso Metsäpalveluiden Kiiminkijoen va-
luma-alueella laatimien kunnostusojitussuunnitelmien 
(426 ha) ojitusilmoituksista. Tavoitteena oli täydentää 
Otso Metsäpalveluiden laatimien kunnostusojitussuun-
nitelmien alkuperäisiä vesiensuojelusuunnitelmia siten, 
että Natura-arviointia tai vesilupaa ei hankkeelle tarvita.

Tarkennetun 
vesiensuojelusuunnitelman 
käytännön toimet
Tarkennetussa vesiensuojelusuunnitelmassa kiinnitet-
tiin huomiota etenkin siihen, että hankkeelle suun-
niteltiin mahdollisimman tehokkaasti vesistökuormi-
tusta vähentävät toimenpiteet ja arvioitiin hankkeen 
mahdolliset vaikutukset vesilain ja Natura-alueen suo-
jeluarvojen kannalta.

Tavanomaisen vesiensuojelusuunnitelman sisällön lisäk-
si tarkennetussa vesiensuojelusuunnitelmassa kuvattiin 
kunnostusojitushankkeiden hyödyt ja tarve. Miksi kun-
nostusojitus on tarpeellinen? Mitä seuraa, jos hanketta 
ei toteuteta? Onko toteutukselle muita vaihtoehtoja?

Alkuperäisten kunnostusojitussuunnitelmien täyden-
nyksenä alueilla kartoitettiin maalajiryhmien jakau-
tuminen. Maaperäkartoituksen pääpaino oli kokooja-
ojissa, joissa kulkee eniten vettä ja tuloksia hyödyn-
nettiin syöpymisherkkien alueiden paikallistamisessa. 
Syöpymisherkkyyden arvioinnissa voidaan hyödyntää 
myös virtausmallien teemakarttoja, jotka ovat vapaas-
ti saatavissa Suomen Metsäkeskuksesta lähes kattavasti 
koko valtakunnan alueelta (http://www.metsakeskus.
fi/vesiensuojelun-virtausmallikartat#.VjDGNrnovcs). 
Aineiston avulla voidaan arvioida kohdekohtaisesti 
kunnostusojitusalueen eri osien eroosioherkkyys. Tältä 
alueelta kyseistä aineistoa ei ollut saatavissa.

Kunnostusojituksen aiheuttama kiintoainekuorma pur-
kuvesistöihin arvioitiin käyttäen Tapion ja Metlan (nyk. 
Luke) vuosina 1990 – 2014 eri puolilta Suomea 40 kun-
nostusojitusalueella keräämää vedenlaadun seuranta-ai-
neistoa (Joensuu et al. 2014 a) sekä Kustannustehokkaat 
vesiensuojelumenetelmät hankkeella parhaista vesien-
suojelumenetelmistä saatua seurantatietoon perustuvaa 
kokemusta (Joensuu et al. 2014 b).

Hankkeella vuoden 2014 aikana tehdyssä selvityksessä al-
kuperäisten vesiensuojelusuunnitelmien vesiensuojelu-
menetelmävalikoimaa täydennettiin alueille soveltuvin 
osin edellä mainittujen seurantojen perusteella parhai-
ten toimivista ratkaisuista. Kunnostusojitushankkeiden 
aiheuttama kokonaiskuormitus arvioitiin ennen vesien-
suojelurakenteita ja vesiensuojelurakenteiden jälkeen. 
Samoin arvioitiin Natura-vesistöön kohdistuvat riskit 
tarkennetun vesiensuojelun suunnittelun jälkeen.

Hankkeen toisessa vaiheessa 2015 kehitettiin käytän-
nön kunnostusojituksen suunnittelijoita varten tarken-
netun vesiensuojelusuunnitelman ohjeistus ja esimerkki 
erityisesti Natura-vesistöjen valuma-alueilla toteutetta-
vaa kunnostusojitussuunnitelmaa varten. Samoin ke-
hitettiin kunnostusojitussuunnittelijan operatiiviseen 
käyttöön laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida 
suunnitelman laadinnan yhteydessä kunnostusojituk-
sen kiintoainekuormitusvaikutukset mahdollisimman 
hyvin käyttäen hyväksi kunnostusojitussuunnitelman 
kohteena olevalta alueelta kerättävää maaperätietoa se-
kä kunnostusojituksen vaikutuksista kerättyä seuranta-
tietoa (Joensuu et al. 2014 a). Arviointimenetelmässä 
hyödynnetään lisäksi vesiensuojelumenetelmien pitkä-
aikaisia seurantatuloksia (Joensuu et al. 2014 b).

Suunnittelun yhteydessä tarvittiin myös tietoja suun-
nitelma-alueen Natura-vesistöstä. Tämä kuvaus, ns. 
Natura 2000 tietolomake, saatiin Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta. Natura-alueisiin voi tutustua myös 
ymparisto.fi sivuilla http://www.ymparisto.fi/fi FI/
Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet.

Suunnitelmassa arvioitiin purkuvesien tilaa olemassa 
olevan tiedon perusteella. Tässä yhteydessä hyödynnet-
tiin vesistökohtaista seuranta- ja mallinnustietoa – muun 
muassa VEMALA-aineistoa. Mallinnustietoa käytettiin 
apuna, koska pienistä purovesistöistä ei ole kattavas-
ti seurantatietoa, eikä kaikkien niiden ekologista tilaa 
ole luokiteltu vesienhoidossa. Ekologisen luokittelun 
tiedot ja vedenlaadun seuranta-aineistot saatiin OIVA-
palvelusta http://www.ymparisto.fi/oiva, VEMALA-
aineisto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Tarkennetussa vesiensuojelusuunnitelmassa kuvattiin 
suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden vaikutusta kun-
nostusojitusalueen kiintoainekuormitukseen ja purkuve-
sistöjen vedenlaatuun. Kuvauksessa hyödynnettiin hank-
keella kehitettyä kiintoainekuormituslaskuria, jonka avul-
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la voidaan arvioida kunnostusojitushankkeen aiheuttama 
vesistökohtainen kiintoainekuorma ja arvioida vesiensuo-
jelumenetelmien aikaansaama kiintoaineen pidätys en-
nen vesistöjä (Kuva 1). Vesiensuojelusuunnitelmassa arvi-
oitiin myös kiintoainekuormituksen lisääntymisen aihe-
uttamaa muutosta purkuvesistön kiintoainepitoisuuteen 
(Kuva 2) sekä kiintoaineen liettävää vaikutusta puroissa.

Johtopäätökset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi 18.12.2014 lau-
sunnon kyseisten kunnostusojitussuunnitelmien toteu-
tuksesta tarkennetun vesiensuojelusuunnitelman perus-
teella. Lausunnon mukaan kunnostusojitussuunnitel-
mat voidaan toteuttaa, kun noudatetaan hankkeille laa-
ditussa tarkennetussa vesiensuojelusuunnitelmassa esi-
tettyjä toimintatapoja. Tarkennetussa suunnitelmassa 
oli arvioitu hankkeiden vaikutuksia riittävässä laajuu-
dessa, jotta ELY-keskus saattoi todeta, että hankkeilla 
ei ole sellaisia vaikutuksia jotka heikentäisivät Natura-
alueen suojelun perustana olevia luontoarvoja.

Edellä kuvattu tarkennetun vesiensuojelun esimerkki-
suunnitelma sekä sen ohjeistus ovat tarkoitetut ensisi-
jaisesti palvelemaan käytännön kunnostusojitussuun-
nittelua tilanteissa, joissa kunnostusojitusalueiden ve-

siä johdetaan Natura-2000 verkostoon kuuluviin ve-
sistöihin. Tämän lisäksi esimerkkisuunnitelma on 
käyttökelpoinen malli myös muissa erityistilanteissa. 
Tarkennettu vesiensuojelusuunnitelma on hyödyllinen 
jopa kaikilla ojitushankkeilla, mutta erityisesti sellaisilla 
kohteilla, joissa kunnostusojitushankkeesta on mahdol-
lista aiheutua vesiensuojelun kannalta ristiriitatilanne 
kunnostusojitushankkeen tilaajien ja muiden kansalais-
ten välille, ja jossa tämän kaltaisen tarkennetun suunni-
telman avulla on mahdollista hälventää epätietoisuut-
ta hankkeen kuormitusvaikutuksista ja suunniteltujen 
vesiensuojelutoimenpiteiden pidätysmahdollisuuksista.

Natura-vesistöjen osalta elinkeinotoimintaa ei ole rajoi-
tettu. Toimintaan liittyvän vesiensuojelun lähtökohta-
na on kuitenkin, että vesienhoidon tavoitteet täyttyvät. 
Natura 2000 verkostoon kuuluvan alueen suojelun pe-
rusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi hei-
kentää (LSL 64§…66§).

Suomen Natura-vesistöihin liittyvien valuma-aluei-
den kokonaispinta-ala on maankäytön kannalta erit-
täin merkittävä. Alueilla harjoitetaan mittavassa mää-
rin eri elinkeinoja, joista metsätalous on merkittävim-
piä. Alueilla on huomattava määrä ojitusalueita, jot-
ka tarvitsevat aika-ajoin kunnostamista. Mikäli kaikil-

Kuva 1. Arvio kunnostusojitushankkeiden aiheuttaman kiintoainekuormituksen kehityksestä Nuorittajokeen laskevas-
sa Kusiojassa ennen vesiensuojelutoimenpiteitä (vaalea pylväs) ja vesiensuojelutoimenpiteiden jälkeen (tumma pyl-
väs). Pitkäaikaisten seurantatulosten perusteella laadittu esimerkki kiintoainekuormituksen arvioinnista tarkennetussa 
vesiensuojelusuunnitelmassa.
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le kunnostusojitushankkeille, joiden vedet johdetaan 
Natura-vesistöihin, olisi jatkossa tarvetta laatia Natura-
arviointi tai hakea vesilain mukainen lupa aluehallin-
toviranomaiselta, kyse olisi erittäin merkittävästä ja ai-
kaa vievästä lisätyöpanostarpeesta. Kyse olisi myös to-
dennäköisesti niin mittavasta taloudellisesta panostus-
tarpeesta, että se suurelta osin käytännössä lopettaisi 
kunnostusojitustoiminnan ja samalla heikentäisi suo-
metsätalouden mahdollisuuksia Natura-vesistöjen va-
luma-alueilla. Edellä esitetty tarkennettu vesiensuoje-
lusuunnitelma vähentäisi olennaisesti työpanostarvetta 
Natura-arviointiin ja vesiluvan hakemiseen verrattuna.

Pienvesityöryhmän raportissa (2015) korostetaan tar-
vetta säilyttää vesistön hyvä tila pikkujoissa, puroissa, 
noroissa, pikkujärvissä ja lammissa, fladoissa sekä kluu-
vijärvissä. Tällä hetkellä myös paikalliset vesiensuojelu-
yhdistykset useilla paikkakunnilla ovat aktivoituneet ja 
edellyttävät toimijoilta asiantuntevaa otetta, kun ojitus-
vesiä johdetaan vesistöihin. Paineet vesiensuojelun tar-
kempaan suunnitteluun kasvavat; toimijoilta odotetaan 
parempaa suunnittelua ja heidän pitää myös tuntea te-
kemiensä toimenpiteiden vesistövaikutukset. Kaikki 
tämä aiheuttaa kustannuspainetta suunnittelutyöhön.

Nyt laaditun tarkennetun vesiensuojelusuunnitelman 
sisältörungon ja esimerkkisuunnitelman tarkoituk-
sena on helpottaa ojasuunnittelijaa laatimaan omal-
la suunnittelualueellaan vastaavan tyyppinen suunni-

telma. Esimerkkisuunnitelman tarkoitus ei ole toimia 
sapluunana eikä valmiina suunnitelmana, josta kopioi-
daan vastaukset omaan suunnitelmaan, vaan esimerkki-
nä, jota hyväksikäyttäen voidaan suunnitelman sisältöä 
soveltaa omalla alueella. Tarkennettuun vesiensuojelu-
suunnitelmaan liittyvää kunnostusojituksen kiintoaine-
kuormituksen excel-taulua hyödyntämällä suunnitteli-
ja pystyy suhteellisen helposti saamaan millä tahansa 
suunnittelemallaan kohteella ainakin karkealla tasolla 
arvion suunnittelemansa kunnostusojitusalueen kiinto-
ainekuormituksen vaikutuksista alapuoliseen vesistöön.

Laatimalla kunnostusojitushankkeelle tarkennetun ve-
siensuojelusuunnitelman, toimija osoittaa tuntevansa 
suunnittelemiensa toimenpiteiden vesistövaikutukset 
mutta toisaalta kykenevänsä suunnittelemaan ja otta-
maan käyttöön parhaat käyttökelpoiset menetelmät 
näistä toimenpiteistä aiheutuvan vesistökuormituksen 
vähentämiseksi. Esimerkkisuunnitelman tarkoituksena 
on siten auttaa kunnostusojitussuunnittelijaa tarkenne-
tun vesiensuojelusuunnitelman laadinnassa.

Tarkennetun vesiensuojelusuunnitelman laatija jou-
tuu hyvästä esimerkkisuunnitelmasta huolimat-
ta väistämättä perehtymään normaalia ojasuunnitte-
lua enemmän kunnostusojituksen vesistövaikutuksiin 
ja niiden vesistöjen ominaisuuksiin, joihin kunnos-
tusojitushankkeen vesiä on tarkoitus johtaa. Natura-
vesistöjen osalta tietolähteinä ovat muun muassa 

OIVA-palvelu (virtaama- 
ja vedenlaatutietoa) ja 
ELY-keskuksista saatavat 
Natura-tietolomakkeet, 
Suomen ympäristökes-
kuksen VEMALA-mallin 
laskemat kuormitus-
tiedot ja mahdollisesti 
myös alueen muut, lä-
hivuosina tehdyt ojituk-
set. Käytettävissä ovat 
myös paikallisen ELY-
keskuksen asiantuntijat.

Suunnittelun avuksi laa-
dittu esimerkkisuun-
nitelma perustuu to-
delliseen tilanteeseen. 
Siinä on mukailtu täl-
lä hetkellä käytössä ole-
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Kuva 2. Arvio kunnostusojituksen aiheuttamasta lisäyksestä Kusiojan kiintoaine-
pitoisuuteen. Pitkäaikaisten seurantatulosten perusteella laadittu esimerkki kiin-
toainekuormituksen vaikutusten arvioinnista.
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van TASO-hankkeella tuotetun ojitusilmoituksen 
sisältöä. Siihen on kuitenkin lisätty sellaisia tarken-
nuksia, jotka on nähty tarpeelliseksi tarkennetussa 
vesiensuojelusuunnitelmassa.

Tarkennetun vesiensuojelusuunnitelman esimerkki ja 
siihen liittyvä ohjeistus löytyy Tapio Oy:n verkkosivuil-
ta osoitteesta: http://tapio.fi/metsatietoa/kaynnissa-ole-
vat-hankkeet/. 
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Metsäta louden 
vesistökuormi-
tuksen seuran-
taverkosta saa-

daan ajantasaista tietoa metsis-
tä tulevan vesistökuormituksen 
tasosta ja kehityksestä. Vuonna 
2014 perustettu seurantaverkko 
muodostuu 11 luonnon tausta-
kuormituksen ja 20 normaalin 
metsätaloustoiminnan aiheut-
taman kuormituksen seurantaa 
varten instrumentoidusta pie-
nestä (4,5 – 12  200  ha) met-
säisestä valuma-alueesta. Seu-
rantaverkon avulla pystytään 
tuottamaan sekä valtakunnalli-
set että vesienhoitoalue- ja jo-
kivaluma-aluekohtaiset arviot 
metsätalouden aiheuttamasta 
kuormituksesta ja seurata pit-
kän aikavälin muutoksia, jot-

ka johtuvat esim. muuttuvista 
ilmasto-oloista tai metsätalou-
den intensiteetin muutoksista.

Seurantaverkko on perus-
tettu maa- ja metsätalous-
ministeriön aloitteesta. Se 
toteutetaan yhteistyössä 
L u o n n o n v a r a k e s k u k s e n 
(Luke) ,  ELY-keskusten, 
Metsähallituksen, Suomen 
metsäkeskuksen, Tapio Oy:n ja 
Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) kanssa. Työtä koordi-
noi Luke.

Seurantaverkko kattaa koko 
Suomen (Kuva  1). Mukana 
olevilta valuma-alueilta ulos tu-
levaa virtaamaa seurataan jat-
kuvatoimisesti ympäri vuoden. 
Vedenlaadun vaihtelua seu-

LEENA FINÉR
professori, Luonnonvarakeskus
E-mail: leena.finer@luke.fi

SIRKKA TATTARI
hydrologi, Suomen ympäristökeskus
E-mail: sirkka.tattari@ymparisto.fi

SAMULI LAUNIAINEN
tutkija, Luonnonvarakeskus
E-mail: samuli.launiainen@luke.fi

ARI LAURÉN
tutkija, Luonnonvarakeskus
E-mail: ari.lauren@luke.fi

JARMO LINJAMA
tutkimusinsinööri, Suomen ympäristökeskus
E-mail: jarmo.linjama@ymparisto.fi

TUIJA MATTSSON
erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
E-mail: tuija.mattsson@ymparisto.fi

SIRPA PIIRAINEN
MMT, tutkija, Luonnonvarakeskus
E-mail: sirpa.piirainen@luke.fi

Ajantasaista tietoa 
metsätalouden 
vesistökuormituksesta

Metsätalouden vesistökuormituksen seuranta-
verkon toiminta käynnistyi vuonna 2014. Se on 
tuottanut ensimmäiset tulokset luonnontilaisilta 
ja metsätalousalueilta tulevasta vesistökuormi-
tuksesta. Luonnontilaiset alueet toimivat ver-
tailukohtana erotettaessa metsätaloustoimien 
aiheuttama kuormitus luonnon taustakuormas-
ta. Metsä- ja ympäristöalan toimijoille seuran-
taverkko tarjoaa tietoa toiminnan vaikutuksista 
vesien laatuun ja parantaa mahdollisuuksia 
suunnitella vesiensuojelutoimia.
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rataan laskupuroista otettujen vesinäytteiden avul-
la. Näytteitä otetaan 20 – 25 kertaa vuodessa ja tu-
lokset analysoidaan akkreditoiduissa laboratorioissa. 
Virtaamapainotteisella näytteenotolla varmistetaan 
kuormitustulosten luotettavuus kevään ja syksyn va-
luntahuippujen aikana.

Kuva 1. Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko.

Seurattavat vedenlaatumuuttujat:
veden lämpötila, happamuus (pH), sameus, kiintoaine, 
kokonaisfosfori (P-kok.), fosfaattifosfori (PO4-P), 
kokonaistyppi (N-kok.), nitraatti- + nitriittityppi (NO3-N), 
ammoniumtyppi (NH4-N), orgaaninen kokonaishiili 
(TOC) ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn).

27Vesitalous 1/2016

ME TSÄTALOUDEN VE SIENSUOJELU



Metsätalousalueilla luonnontilaisia 
alueita suuremmat ainekuormat
Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella nähdään 
joitakin eroja metsätalouskäytössä olevien ja luon-
nontilaisten alueiden kuormituksessa. Tulokset tu-
kevat aiempia tutkimustuloksia. Valunta oli mo-
lemmissa valuma-alueryhmissä keskimäärin saman-
suuruinen (Kuva 2). Korkeimmat kokonaisfosfori-, 
nitraatti- ammonium- ja kokonaistyppi- sekä kiin-
toainekuormat mitattiin normaalissa metsätalous-
käytössä olevilta alueilta, mutta tilastollisen testin 
perusteella vain nitraattitypen kuormitus oli metsä-
talouskäytössä olevilta alueilta merkitsevästi suurem-
paa verrattuna luonnontilaisiin alueisiin.

Alueiden vertailussa on kuitenkin otettava huomi-
oon, että kyseessä ovat ainoastaan yhden vuoden tu-
lokset ja alueiden välinen vaihtelu on suurta molem-
missa vertailuryhmissä. Aineistoa ei myöskään ole vie-
lä käytettävissä kaikilta 31 alueelta. Seurantaverkon 
tuottamien aikasarjojen arvo toiminnan ympäristö-
vaikutusten seurannassa ja vesiensuojelun kehittämi-
sessä kasvaa ajan myötä.

Metsätalouden vesistökuormituksen 
seuranta osana laajempaa 
maankäytön vaikutusten seurantaa
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon 
lisäksi maa- ja metsätalouden aiheuttamaa hajakuor-
mitusta seurataan valtakunnallisesti pienten tutki-
musvaluma-alueiden tutkimusverkostossa ja MaaMet 
-seurantaohjelmassa. Vaikka ohjelmia ja seurantoja 
on useita, ne hyödyntävät osittain samoja valuma-
alueita ja havaintoja. Virtaama- ja vedenlaatuhavain-
not tallentuvat niistä kaikista pääosin SYKEn avoi-
meen OIVA -palveluun (www.ymparisto.fi/OIVA).

SYKEn pienten valuma-alueiden tutkimusverkos-
to on maantieteellisesti laaja sisältäen 35 aluetta, 
jotka kattavat edustavasti Suomen eri osien ilmas-
to-olot. Näistä valuma-alueista 18:a hyödynnetään 
osana Metsätalouden vesistökuormituksen seuran-
taverkkoa. Suurin osa pienten valuma-alueiden tut-
kimusverkoston alueista on metsävaltaisia; maata-
lousvaltaisia alueita on ainoastaan neljä, mikä joh-
tuu lähinnä verkon perustamisajankohdan (v. 1958 
– 1960) määrittämistä silloin ajankohtaisista tutki-
mustarpeista. Maatalousalueiden määrä on myöhem-

min todettu tarpeeseen nähden liian pieneksi, mutta 
määrärahojen vähyyden vuoksi uusia valuma-alueita 
on toistaiseksi perustettu vain yhdelle karjatalousval-
taiselle alueelle.

MaaMet -seurantaohjelma on osa EU:n vesipolitii-
kan puitedirektiivin (VPD) nojalla säädetyn vesien-
hoitoasetuksen toimeenpanoa. MaaMet -seuran-
ta tuottaa valtakunnallisesti kattavaa tietoa maa- ja 
metsätalouden vaikutuksista pinta- ja pohjavesien 
tilaan. MaaMet -seurantaan on valittu koko maan 
alueelta 63 joki-, 51 järvivesimuodostumaa ja 31 
rannikkokohdetta, joissa seurataan vesien ekologista 
ja fysikaalis-kemiallista tilaa. Tiedot alueiden tilas-
ta löytyvät OIVA -palvelusta. MaaMet -seurannan 
erityispiirre on biologinen seuranta, koska fysikaa-
lis-kemiallinen seurantatieto on jatkoa jo käynnissä 
olevalle vedenlaadun seurannalle. Osa yllä mainitun 
pienten valuma-alueiden tutkimusverkoston alueista 
kuuluu myös MaaMet -verkkoon.

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverk-
ko on puolestaan suunnattu erityisesti metsäalan 
toimijoiden käyttöön. Sen rakentaminen käynnis-
tyi toimijoiden esille tuomista tarpeista saada tietoa 
vesiensuojelutoiminnan laadusta ja vesiensuojelun 
kehittämisen vaikutuksista. Koska seurantaverkko 
hyödyntää osin samoja alueita kuin muutkin seu-
rannat, se on mahdollistanut näiden alueiden ym-
pärivuotisen ja tihennetyn näytteenoton sekä niil-
lä tehtyjen metsätaloustoimien seurannan. Myös 
Metsätalouden seurantaverkon virtaama- ja veden-
laatutiedot löytyvät jo pääosin OIVA –palvelusta. 
OIVA:sta löytyvän aineiston lisäksi Metsätalouden 
seurantaverkon tuottamista tuloksista lasketaan toi-
mijoiden käyttöön vuosittaiset virtaamalla painote-
tut valuma-aluekohtaiset pitoisuudet ja kuormitus-
luvut. Metsätalouskäytössä olevilta alueilta kerätään 
vuosittain myös tiedot tehdyistä metsätaloustoimen-
piteistä. Nämä kaikki tiedot sekä alueiden taustatie-
dot julkaistaan seurantaverkon kotisivuilta (http://
www.metla.fi/hanke/7467/).

Ajatuksia tulevaan – jatkuvatoimiset 
vedenlaadun mittaukset
Tällä hetkellä veden laatua seurataan virtaama-
painotteiseen näytteenottoon perustuen kaikilla 
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaver-
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Kuva 2. Vuosivalunta ja vuosikuormitus normaalissa metsätalouskäytössä olevilta (punaiset pylväät) ja luonnontilaisilta 
(vihreät pylväät) valuma-alueilta vuonna 2014. Vaakakatkoviivat kuvaavat keskiarvoja.
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kon alueilla. Tämän ohella EAKR –rahoituksella to-
teutetussa VESIDATA -hankkeessa testattiin Vähä-
Askanjoella Kemijärvellä automaattista vesinäyt-
teenottoa ja jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita 
(Kuva  3). SYKEn maatalousvaltaisilla tutkimusva-
luma-alueilla vedenlaadun automaattiseurantaa on 
tutkittu paljon ja on herännyt kysymys, onko tule-
vaisuudessa tarvetta siirtyä käsinäytteenotosta veden-
laatua jatkuvasti havainnoiviin mittareihin?

Jatkuvatoimisista mittareista on todettu olevan hyö-
tyä etenkin tilanteissa, joissa vedenlaadun vaihtelu 
on nopeaa eikä perinteinen vesinäytteenotto edus-
ta vaihtelua riittävässä määrin. Jatkuvatoimisen ve-
denlaadun seurannan avulla on pystytty tarken-
tamaan mm. jokien ravinnekuormituslaskelmia. 
Jatkuvatoimisten mittareiden käyttöönotto edellyt-
tää kuitenkin merkittäviä lisäinvestointeja mittalait-
teisiin, laitteiden asennuksiin, huoltoon ja ylläpi-
toon. Myös tiedonsiirto ja tiedon laadun tarkasta-
minen edellyttää lisäpanostusta. Metsävaltaisilla va-
luma-alueilla erityisen haasteen muodostaa pienten 
ainepitoisuuksien luotettava mittaaminen; niihin 
sopivia mittalaitteita on vielä rajoitetusti saatavilla. 

Jatkuvatoiminen, esim. tunnin aikavälein tallentuva 
tieto edellyttää myös muutoksia olemassa oleviin tie-
tojärjestelmiin ja aineiston käsittelyyn.

Mitä lisähyötyä jatkuvatoiminen mittaus toisi perin-
teiseen käsinäytteenottoon verrattuna metsätalou-
den vesistökuormituksen arvioinnissa? Oletettavasti 
onnistuneella jatkuvatoimisella mittauksella voi-
daan huomattavasti tarkentaa nykyisiä kuormitus-
arvioita. Jatkuvatoiminen mittaus mahdollistaa ai-
empien kuormitusarvioiden kriittisen tarkastelun, 
ja helpottaa mm. kuormitus- ja vedenlaatumallien 
kehittämistä ja entistä luotettavampaa testaamista. 
Alueilla, joissa valunnan pitoisuuksissa esiintyy kes-
kimääräistä suurempaa vaihtelua, tiheämpi mittaus 
voisi auttaa myös selvittämään pitoisuusvaihtelujen 
taustalla olevia ilmiöitä. Johtopäätöksenä voisi to-
deta, että tässä taloudellisessa tilanteessa asteittai-
nen, tarkkaan harkittu siirtyminen jatkuvatoimis-
ten mittareiden käyttöön metsätalouden vesistö-
kuormituksen seurannassa on paras lähestymistapa. 
Jatkuvatoimista mittausta kannattaa tulevaisuudessa 
lisätä ennen muuta alueilla, joilla on jo olemassa ai-
empaa mittausaineistoa. 

Kuva 3. Automaattisen näytteenoton testausta Vähä-Askanjoella. Kuva Susan Kunnas.
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Valuma-aluesuunnittelu on 
parhaimmillaan kaikkien 
merkittävimpien toimijoiden 
välistä vapaaehtoista yhteis-

työtä. Vesienhoidon kansallinen toimeen-
pano EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti 
vaatii myös metsätaloudelta valuma-alue-
suunnittelun huomattavaa lisäämistä.

Vuonna 2014 julkaistu ”Opas metsätalo-
uden vesiensuojelun suunnitteluun valu-
ma-aluetasolla” tarjoaa pohjan käytännön 
valuma-aluesuunnittelun laajentamisel-
le metsätaloudessa. Opas laadittiin usei-
den toimijoiden yhteistyönä, hallinnolli-

sesti Metsähallituksen 
projektina. Opas on va-
paasti saatavilla http://
www.ymparisto.fi/fi-FI/
TASOhanke/Julkaisut.

Vesienhoitoalueen toi-
menpideohjelmassa on 
yksilöity vesistöjä, joiden 
tila vaatii kohentamista. 
Ohjelma sisältää luette-
lon niistä toimenpiteistä, 
joilla vesienhoitosuunni-
telmassa asetetut ympä-
ristötavoitteet saavute-
taan. Metsätalouden va-
luma-aluesuunnittelu 
tarkentaa vesienhoidon 

toimenpideohjelmia. Lapissa Metsähallitus 
on tehnyt valuma-aluesuunnittelua laaja-
na käytännön työnä jo joitain vuosia; ete-
lämpänä valuma-aluesuunnittelua on teh-
ty enemmän Metsäkeskuksen alueellisena 
luonnonhoidon suunnitteluna.

Valuma-aluesuunnittelun 
logiikasta
Valuma-aluesuunnittelun oppaassa esitet-
ty looginen malli (Kuva 1) ohjaa tunnis-
tamaan kulloisenkin tilanteen yksilölliset 
piirteet. Olosuhteiden tunnistamisesta ja 
kuvauksesta lähtien edetään tavoitteisiin 
ja niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Valuma-alueella vesiensuojelun yleinen 
tavoite on vesistön tilan säilyttäminen tai 
parantaminen. Tietyn vesimuodostuman 
osalta painavin näkökulma voi olla käyt-
töveden hyvä laatu, virkistyskäyttö kalas-
tuksen ja ulkoilun muodossa, luonnon 
monimuotoisuus, jne.

On tärkeää selvittää, mikä kulloinkin estää 
tavoitteisiin pääsemisen. Tässä tarvitaan 
usein metsätalouden harjoittajan yhteis-
työtä ainakin ELY:n kanssa. Yksittäisessä 
tapauksessa olennaisin haitta voi olla 
esim. kiintoaineet, vesistöä rehevöittävä 
kasviravinne, happamoituminen tai or-
gaaninen hiili.

Valuma-aluesuunnittelu 
metsätaloudessa

TIMO HILTUNEN
vesiensuojeluasiantuntija, 
Metsähallitus
E-mail: timo.hiltunen@metsa.fi

Valuma-aluesuunnittelu on vesiensuojelun suunnittelua, joka 
kohdistuu vesistön koko valuma-alueeseen kerralla. Yksittäisten 
metsätaloushankkeiden mittakaava ei aina salli tehokkaimpien 
vesiensuojelukeinojen käyttöä, tarvitaan myös laajempia tar-
kasteluja. Tavoitteena on tunnistaa riskit ja valita ne toimenpi-
teet, joiden avulla vältetään merkittävät haitat vesiluonnolle.

Kuva 1. Valuma-aluesuunnittelun 
looginen malli.
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Tavallisesti pyritään estämään etenkin lietteiden, mut-
ta myös ravinteiden kulkeutumista. Toimenpiteiden 
täytyy tehota ainakin ratkaisevimpaan haittaan, muu-
ten tulos jää laihaksi. Esimerkki: laskeutusallas pidät-
tää keskikarkeita kiintoaineita, mutta ei ratkaise muita 
ongelmia.

Metsätalouden vakiintuneet työmaakohtaiset vesien-
suojelurutiinit, oikein käytettyinä, ovat yleensä kus-
tannustehokkain ja riittävä keino tavoitteisiin pääse-
miseksi. Toisinaan kuitenkin kannattaa lisäksi perustaa 
mittava valuma-aluekohtainen rakenne kuten pintava-
lutuskenttä tai kosteikko. Poikkeuksellisen laajat kun-
nostusojitukset, metsänuudistaminen ja lannoitukset 
samalla valuma-alueella jaetaan useammalle kuin yhdel-
le vuodelle. Tavallista järeämmät vesiensuojelurakenteet 
voivat joko täydentää vaiheistamista, tai ne voivat olla 
toistensa vaihtoehdot.

Metsätalouden 
vesistökuormitusskenaariot
Metsäntutkimuslaitos ja ympäristöhallinto ovat kehit-
täneet useita metsätalouden vesistövaikutusten mallin-
nusmenetelmiä. Skenaariot laaditaan mallien avulla.

Vuonna 2012 TASO-hankkeen osana useat toimi-
jat kehittivät yhteistyössä käytännön vesiensuoje-
lua varten KUHA-mallin (http://www.ymparisto.fi/

fi-FI/TASOhanke/Julkaisut). Se on tarkoitettu met-
sätalouden vesistökuormituksen vaihtoehtolaskelmi-
en laatimiseen erityisesti kolmannen jakovaiheen ta-
solla. Myös suuralueiden tarkastelut käyvät päinsä. 
Taulukkolaskentapohjainen KUHA-malli (kuormituk-
sen hallinta) perustuu ominaiskuormituslukuihin, jot-
ka on esitetty esim. Suomen ympäristökeskuksen julkai-
sussa SY10/2010 (https://helda.helsinki.fi/bitstream/
handle/10138/37973/SY_10_2010.pdf?sequence=1). 
KUHA laskee fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorman 
arvion.

Erityisesti Metsähallitus käyttää KUHA-mallia. 
KUHA:n käyttöä yksityismetsissä rajoittaa se, että va-
luma-alueen kuormitushistorian selvittäminen yksityis-
metsien osalta voi vaatia kohtuuttomasti työtä.

Ennusteet, jotka on tuotettu ominaiskuormitusluvuil-
la, ovat epätarkkoja varsinkin pienillä valuma-alueil-
la. Kuormitusarviot on ymmärrettävä lähinnä viit-
teiksi suuruusluokasta sekä kehityksen suunnasta. 
Metsätalouden vesiensuojelun (myös työmenetelmi-
en) jatkuvan kehityksen ansiosta esimerkiksi KUHA:n 
ominaiskuormitusluvut lienevät muuttuneet ajan myö-
tä yliarvioiksi.

EU-LIFE-rahoitteinen FRESHABIT-hanke kehittää 
KUHA:n pohjalta entistä pitemmälle automatisoidun 
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Kuva 2. KUHA-mallilla laskettu metsätalouden kokonaisfosforikuormituksen historia ja skenaario noin 6000 ha:n valuma-
alueella. Vasemmalta akselilta voi pylväiden avulla lukea vuotuiset toimenpidehehtaarit. Kukin kuormituskäyrä reagoi sa-
manvärisiin pylväisiin vuoden viiveellä. Fosforikilojen lisäksi oikealta akselilta voi lukea myös kiintoainetonnit sinisen käy-
rän avulla (suhde 1:1000). Tumma vaakaviiva kuvaa metsätaloudentoimenpiteiden aiheuttamaa keskimääräistä fosfori-
kuormaa kaikkien talousmetsien metsämaalla.
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ja käyttäjäystävällisemmän sovelluksen, jonka on tarkoi-
tus kattaa metsätalouden lisäksi muukin maankäyttö.

Metsätalouden valuma-
aluesuunnittelun vaiheet
Metsätalouden valuma-aluesuunnittelun oppaassa on 
esitetty työvaiheiden jäsentely (Kuva 3). Päävastuun 
kantajaksi on kaavailtu Suomen metsäkeskusta. Aloite 
voi tulla Metsäkeskuksen sisältä, metsätalouden har-
joittajilta, sidosryhmiltä tai ympäristöhallinnolta. 
Metsäkeskus päättää suunnittelun käynnistämisestä. 
Suurmetsänomistajat kuten Metsähallitus ja metsäte-
ollisuusyhtiöt voivat suunnitella myös itsenäisesti.

Suunnittelu aloitetaan vahvistamalla tietopoh-
jaa. Tarvitaan esim. tieto kuormitushistoriasta ja ar-
vio kuormittavien töiden määristä tulevaisuudessa. 
Suunnittelun kohteen osavaluma-alueista yksilöidään 
vesiensuojelun kannalta olennaisimmat. Niille ideoi-
daan vesiensuojelun perustoimenpiteitä täydentäviä 
toimia. Muodostetaan skenaarioita sopivaa mallinnus-
ta käyttäen. Toimintavaihtoehtoja muokkaamalla hae-

taan skenaario, joka on hyväksyttävä sekä ympäristön 
että talouden kannalta. Parhaan skenaarion pohjalta 
koostetaan suunnitelma-asiakirja.

Halutut tulokset saavutetaan panemalla suunnitel-
ma toimeen. Täydentävistä toimenpiteistä vesiensuo-
jelurakenteet pitää suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa. 
Vesistöjä kuormittavan toiminnan volyymiä sopeute-
taan, jos niin on metsätalouden harjoittajien kanssa 
sovittu.

Ajoittain Metsäkeskus tarkistaa, ovatko suunnitelman 
kuormittavien töiden ennusteet osuneet kohdalleen, ja 
onko vesiensuojelurakenteet toteutettu. Päivityksen yh-
teydessä tarkistetaan myös, onko veden laadussa ja kiin-
toainekulkeumissa tapahtunut muutoksia. Jos kuormi-
tustilanne valuma-alueella on muuttunut hyvin olen-
naisesti, palataan suunnitteluun. Silloin toimijat arvi-
oivat tilanteen uudelleen.

Kaikkia vaiheita ei aina tarvita. Prosessi keskeytetään, 
jos tiedon kertyessä ilmenee, ettei vesiensuojelun perus-
toimenpiteitä olekaan tarpeen täydentää. 

Kuva 3. Valuma-aluesuunnittelun prosessi. Sininen = vakiomenettely, Vihreä = valinnainen.

1. Aloite ja tiedonhankinta
toisen jakovaiheen tasolla

2. Tarkentava
tiedonhankinta toisen
jakovaiheen tasolla

4.Toimintavaihtoehdon 
valinta vesistön tai kolmannen
jakovaiheen tasolla

Aloite Vesistökohtaisen
tiedon hankinta 2. jv:n  

laajuudelta

Skenaarioiden
muodostaminen ja

arviointi

Suunnittelun
tarpeen
harkinta

Vesimuodos‐
tumien priorisointi

3. Vesistöjen tai
kolmannen jakovaiheen 
valuma-alueiden vertailu

5. Valuma-aluesuunnitelman koostaminen 6. Valuma-aluesuunnitelman toimeenpano

Suunnitelman
laadinta

Lisätoimen‐
piteiden

hankkeistus ja
hankehaku

Kuormittavan
toiminnan
sopeutus

Lisätoimen‐
piteiden detalji‐
suunnittelu ja

toteutus

Suunnitelman
päivitykset

Valuma‐alue
suunnitelma

7. Valuma-aluesuunnitelman päivitykset
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Metsätaloustoimenpiteistä ojitukset, 
hakkuut, maanpinnan käsittelyt ja 
lannoitukset aiheuttavat vesistöihin 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, 

jonka seurauksena vesistöissä voi tapahtua haitalli-
sia muutoksia. Metsätalouden osuus vesistöihin eri 
lähteistä koostuvasta ravinnekuormituksesta on ny-
kyisin noin 5–10 prosenttia. Osuus kiintoainekuor-
mituksesta on todennäköisesti tätä suurempi. Ve-
siensuojelu huomioidaan nykyisin jokaisen metsän-
hoito- sekä käyttötoimenpiteen yhteydessä olemassa 
olevien vesiensuojeluohjeiden mukaisesti. Vesistö-
haittoja voidaankin tehokkaasti torjua huolellisella 
toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella.

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa 
pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 
2015 mennessä, joissakin tapauksissa vuoteen 2021 
tai 2027 mennessä. Tätä varten laissa vesien- ja me-
renhoidon järjestämisestä (1299/2004) on säädetty 
muun muassa vesienhoitosuunnitelman ja toimen-
pideohjelman laatimisesta vesienhoitoalueille sekä 
vesienhoitosuunnitelman huomioonottamisesta vi-
ranomaistehtävissä. Vesienhoidon toimenpideohjel-
missa esitetään eri toimialoille, kuten metsätalou-
delle, lainsäädännön vaatimuksiin perustuvat ve-

JUHA JÄMSÉN
paikkatietoasiantuntija,  
Suomen metsäkeskus
E-mail: juha.jamsen@metsakeskus.fi

Kirjoittajalla on pitkä kokemus alueellisen 
luonnonhoidon- ja vesiensuojelun suunnitte-
lutehtävistä sekä vesiensuojelu- ja suunnitte-
lumenetelmien kehittämisestä.

Edistysaskeleita yksityismetsien 
valuma-aluetasoisessa luonnon- 
ja vesienhoidossa
Metsätalouden vesistökuormitus syntyy ajallisesti ja maantieteellisesti vaihtele-
vista yksittäisistä toimenpiteistä. Toimenpidealue on kuitenkin aina osa jonkin 
vesimuodostuman, kuten järven tai virtaveden valuma-aluetta. Metsätalouden 
valuma-aluesuunnittelun tavoitteena on selvittää toimenpiteiden kokonaisvaiku-
tus ja pitää ravinne- ja kiintoainekuormitus vesistön kannalta kestävällä tasolla. 
Pitkiä edistysaskeleita on otettu ja niitä jatketaan – loikkaa kannattaa tavoitella.

MATTI SEPPÄLÄ
johtava asiantuntija,  
Suomen metsäkeskus
E-mail: matti.seppala@metsakeskus.fi

Kirjoittajan toimenkuvaan kuuluu talousmetsi-
en luonnonhoidon kehittäminen sekä ohjaa-
minen. Hänellä on pitkä kokemus aluetason ja 
valtakunnan tason vesiensuojelusta, yhteistyös-
tä ja vesiensuojelu- sekä kehittämishankkeista.

JAANA RINTALA
ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
E-mail: jaana.rintala@ely-keskus.fi

Kirjoittaja toimii maa- ja metsätalouden ve-
sienhoidon parissa, taustalla pitkä kokemus 
muun muassa paikkatietopohjaisista suunnit-
telumenetelmistä.

34 www.vesitalous.fi

ME TSÄTALOUDEN VE SIENSUOJELU



sienhoidon perustoimenpiteet, vesienhoidon täyden-
tävät toimenpiteet ja ohjauskeinot niiden toteutusta 
edistämään. Metsätalouden täydentäviä toimenpiteitä 
hoitokaudella 2016–2021 ovat muun muassa kunnos-
tusojituksen tehostettu vesiensuojelu, eroosiohaittojen 
torjunta ja tehostettu vesiensuojelusuunnittelu. Näistä 
kahta viimeksi mainittua tehdään yksityismailla pääasi-
assa Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemeran) 
luonnonhoitohankkeina. Metsätaloussektorin ohjaus-
keinoina tulevalle hoitokaudelle esitetään muun muas-
sa että luonnonhoitohankerahoitusta käytetään mah-
dollisuuksien mukaan vesiensuojelu- ja hoitotoimiin. 
Ohjauskeinoissa tavoitteena on myös tehostaa ja kehit-
tää paikkatietotyökalujen ja esimerkiksi laserkeilaus-
aineistojen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden vesien-
suojelun suunnittelussa.

Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet on suunni-
teltu alueellisina toimenpiteinä esimerkiksi vesienhoi-
don suunnittelun osa-alueille tai suurille vesistöalueil-
le. Käytännön vesienhoidon toteutumisen ja toimen-
piteiden oikean kohdentumisen kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää, että osa-alueilta pystytään tunnistamaan 
metsätalouden vesiensuojelun kannalta tärkeät alueet ja 
kohdentamaan täydentäviä toimenpiteitä niille. Usein 
nämä alueet sijaitsevat vesistöalueen sivu- ja latvavesis-
sä, jossa muuta kuormitusta saattaa olla vain vähän. 
Oikean kohdentamisen lisäksi vesienhoitoon saadaan 
vaikuttavuutta sillä, että kaikkia hankkeita koskeva 
perustason vesiensuojelu on suunniteltu ja toteutettu 
huolella.

Luonnonhoidon toteutusohjelmalla 
edistetään vesienhoidon tavoitteiden 
saavuttamista
Yksityismetsissä valtion tuella toteutettava luonnonhoi-
to ja vesiensuojelu on tärkeä osa vesien hoitoa. Kemeran 
luonnonhoitohankkeissa on tehty pienvesien hoitoa, 
mm. kunnostettu yli 1 000 lähdettä ja puroa ja hank-
keet ovat mahdollistaneet valuma-aluekohtaisen vesien-
suojelusuunnittelun sekä laajavaikutteisten vesiensuo-
jelurakenteiden toteutuksen. Tällä hetkellä lisäpainei-
ta talousmetsien luonnonhoitoon asettaa valtion ra-
hoituksen väheneminen. Jatkossa valtion tuen käytön 
kohdentamista linjaavat maakunnalliset luonnonhoi-
don toteutusohjelmat, Totelmat, jotka valmistuivat alu-
eellisten metsäohjelmien myötä vuoden 2015 loppuun 
mennessä.

Totelmissa on määritelty metsäluonnon monimuotoi-
suuden ja metsätalouden vesiensuojelun kannalta tär-
keät alueet. Niiden kohdentamisessa on otettu huomi-
oon vesienhoidon toteuttamisohjelman painopistealu-
eet. Näille alueille kohdentuu myös Metsäkeskuksen 
tekemä alueellinen luonnonhoidon suunnittelu, kuten 
esimerkiksi vesiensuojelun valuma-aluetason suunnit-
telu. Tässä suunnittelussa selvitetään näiden painopis-
tealueiden sisältä ne osa-alueet, joille luonnonhoito-
hankkeiden toimenpiteet kohdistetaan. Tavoitteena on 
löytää toteutettavaksi kohteet, joiden avulla on mah-
dollista saavuttaa suurin hyöty vesien- ja luonnonhoi-
don kannalta.

Menetelmien kehittäminen parantaa 
suunnittelumahdollisuuksia
Metsätalouden aiheuttama vesistökuormitus koos-
tuu ajallisesti ja maantieteellisesti hajallaan olevien toi-
menpiteiden kuormituksesta. Yksittäinen toimenpide 
kohdistuu yleensä vain pieneen osaan valuma-alueesta. 
Vaikutus vesiensuojelun kannalta on kuitenkin laajem-
pi. Yksittäisen toimenpiteen yhteydessä tulee selvittää sen 
sijoittuminen koko valuma-alueella ja vesien virtausreitil-
lä. Tämän tiedon myötä selviävät myös alueella virtaavan 
veden määrä sekä mahdolliset vesiensuojelun riskikoh-
teet. Tässä työssä voidaan käyttää apuna paikkatietoai-
neistoja, kuten pintavesien virtausreittikarttoja (Kuva 1) 
sekä kohteiden valuma-alueen määrittämisen työkaluja.

Kuva 1. Metsäkeskus on julkaissut pintavesien virtaus-
mallikartan WMS¬–rajapintapalveluna.  
Lisätietoa: metsakeskus.fi / aineistot ja palvelut.
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Aina on muistettava kuitenkin, että paikkatietoai-
neistot on tarkoitettu vain tukemaan suunnittelua, 
ne eivät korvaa maastosuunnittelun tarvetta eikä 
muita tietolähteitä.

Virtausmallikartat on laskettu Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan sekä Suomen ympäristökeskuksen 
valuma–aluejaon perusteella. Virtausmallikartoissa 
kuvataan tieto yläpuoleisen valuma-alueen pinta-
alasta, maanpinnan kaltevuudesta sekä veden virtaus-
nopeudesta. Virtausmallikartat on tarkoitettu avuksi 
vesiensuojelun suunnitteluun esimerkiksi kunnos-
tusojitusten ja maanmuokkauksen yhteydessä. Ne so-
veltuvat hyvin käytettäväksi tukiaineistona eri maan-
käyttömuotojen toimenpiteitä suunniteltaessa.

Valuma-aluemäärityksessä voidaan hyödyntää la-
serkeilausaineistosta tuotettuja entistä tarkem-
paa maanpintamallia. Tarkempi tieto mahdollistaa 
luotettavamman valuma-aluemäärityksen esimer-
kiksi virtausmallikarttoihin verrattuna. Valuma-
alueen määritykseen on olemassa työkaluja, joi-
ta voidaan käyttää esimerkiksi toimijoiden omissa 
paikkatietojärjestelmissä.

Vesiensuojelurakenteiden paikoiksi soveltuvia aluei-
ta voidaan selvittää etukäteen paikkatietoaineistojen 
avulla. Vesiensuojelurakenteiden kartoitustyökalun 
toimintaperiaatteena on yhdistää paikkatieto vesien 
kulkeutumisreiteistä topografialtaan, maaperältään 
ja maankäytöltään vesiensuojelurakenteiden rakenta-
miseen soveltuvista alueista. Malli on suunniteltu en-
sisijaisesti pintavalutuskenttien ja kosteikkojen paik-
kojen tunnistamiseen. Työkalu on toteutettu ArcGis 
modelbuilder työkaluna.

Metsätalouden toimenpiteiden vesistökuormitus-
ta voidaan arvioida valuma-aluesuunnittelun yhte-
ydessä esimerkiksi KUHA–mallilla tai tämän lehden 
”Kunnostusojituksen tarkennettu vesiensuojelusuun-
nitelma” artikkelissa (Joensuu ym.) kuvatulla kiintoai-
nelaskurilla. Suurilla valuma-alueilla voidaan käyttää 
esimerkiksi KALLE- tai KUSTAAlaskentatyökaluja. 
(TASO: Opas metsätalouden vesiensuojelun suun-
nitteluun valuma-aluetasolla)

Vesiensuojelun suunnittelun avuksi on olemassa 
paljon avointa, kaikkien käytettävissä olevaa paik-

katietoa. Uutta aineistoa valmistuu lisää ja sen hyö-
dyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on järke-
vää. Jatkossa onkin erityisen tärkeää, että kehitetään 
edelleen mahdollisuuksia ja työkaluja eri aineisto-
lähteiden hyödyntämiselle ja myös kerrotaan näis-
tä mahdollisuuksista vesiensuojelua suunnitteleville 
toimijoille. Esimerkiksi laserkeilauksen avulla tuo-
tettu tarkka korkeusmalli mahdollistaa veden vir-
taussuuntien ja maanpinnan kaltevuuden tarkem-
man määrittämisen sekä patoamisen vaikutusalueen 
tutkimisen. Sen avulla on myös helppo paikantaa 
muuta maastoa alavampia alueita, joita voisi käyt-
tää vesiensuojeluun, esimerkiksi kuivuneita lampia 
ja puro-uomia. Ilmakuvien avulla saadaan tärkeää 
tietoa muun muassa kasvillisuudesta. Tutustumisen 
avoimiin paikkatietoaineistoihin voi aloittaa esimer-
kiksi OIVA–ympäristö- ja paikkatietopalvelusta, 
Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelusta tai paikka-
tietoikkuna.fi sivulta. Oiva-palvelusta löytyy vesien-
suojelun suunnittelun tueksi myös tietoa vesien ti-
lasta. 

Kirjallisuus
TASO-hanke: Opas metsätalouden vesiensuojelun suunnitte-
luun valuma-aluetasolla (http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7BB4D051AA-B2A5-4FED-9E57-91045CB5418C%7D/97048)

www.ymparisto.fi/vesienhoito

www.ymparisto.fi/oiva

Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelu (http://www.maanmittauslaitos.fi/
aineistot-palvelut/latauspalvelut/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu)

http://www.paikkatietoikkuna.fi

http://www.metsakeskus.fi/

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/TASOhanke/Julkaisut

http://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat
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Pienvedet lähiympäristöineen ovat 
monien lajien tärkeitä elin- ja lisäänty-
misalueita. Pienvesien nykytila tunne-
taan kuitenkin huonosti, ja niiden tilan 
kartoittaminen on nostettu yhdeksi 
painopisteeksi pienvesien suojelu- ja 
kunnostusstrategiassa. PienvesiGIS-
hank keessa saatiin ensimmäisiä koke-
muksia paikkatietoaineistojen hyödyn-
tämisestä pienten virtavesien tilan ja 
niiden muuttuneisuuden arvioinnissa.

Pienvedet eli purot, lähteet, lammet, fladat ja 
kluuvit ovat monimuotoisia, lajirikkaita luon-
toympäristöjä, ja niiden virkistyskäyttöarvo 
on suuri. Monet ihmisperäiset muutokset, ku-

ten ilmastonmuutos, maankuivatus ja rakentaminen, 
arvokkaiden elinympäristöjen sirpaloituminen ja ve-
den laadun heikkeneminen uhkaavat niiden laatua ja 
eliöstöä (Ohtonen ym. 2005). Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuuden arvioinnissa (Raunio ym. 2008) suurin 
osa pienvesien luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi 
tai silmälläpidettäviksi.

Pienvesien tilasta ja muuttuneisuudesta luonnontilaan 
verrattuna on kohtuullisen vähän tietoa eikä seuranta 
ole ollut systemaattista. Eri yhteyksissä kerätyt tiedot ei-
vät usein ole vertailukelpoisia keskenään eikä tietoja ole 
tallennettu systemaattisesti tietojärjestelmiin. Tiedon 
puutteen takia pienvesien kunnostus- ja suojelutarpeen 
arviointi on hyvin hankalaa. Pienvesien inventointien 
tulisi olla maantieteellisesti kattavia käsittäen kunkin 
pienvesityypin vaihtelun koko Suomen alueella.

Purojen muuttuneisuutta 
voidaan arvioida 
paikkatiedon avulla

KATI HÄKKILÄ
DI, tutkija
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus/Vesienhoito
E-mail: kati.hakkila@ymparisto.fi

TEEMU ULVI
DI, tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus/Vesienhoito
E-mail: teemu.ulvi@ymparisto.fi

MINNA KUOPPALA
FM, tutkija
Suomen ympäristökeskus,  
Vesikeskus/Pintavesien tila
E-mail: minna.kuoppala@ymparisto.fi

JANI HEINO
FT, tutkimusprofessori
Suomen ympäristökeskus, 
Luontoympäristökeskus/ 
Luonnon monimuotoisuus
E-mail: jani.heino@ymparisto.fi
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Uusille arviointi menetelmille tarvetta
Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia hyväksyttiin 
elokuussa 2015. Sen tavoitteena on lisätä pienvesien ar-
vostusta ja parantaa niiden tilaa. Strategiassa määritel-
lään toimenpiteitä luonnontilaisten pienvesien säilyttä-
miseksi ja tilaltaan heikentyneiden pienvesien ennallis-
tamiseksi. Pienvesiä koskevan tiedon lisääminen on yksi 
sen päämääristä. Tavoitteena on, että pienvesien tilasta, 
kunnostusmenetelmistä ja niiden vaikutuksista on tie-
toa, joka on koottu yhteen ja tallennettu avoimeen tie-
tojärjestelmään. (Ympäristöministeriö 2015)

Kaikkia Suomen pienvesiä ei ole realistista kartoittaa 
maastokäyntien tai biologisen näytteenoton perusteel-
la. Ainoa tapa arvioida riittävässä mittakaavassa niiden 
tilaa ja kunnostus- ja suojelutarpeita on pyrkiä hyödyn-
tämään uusia menetelmiä. Paikkatietopohjaisen puro-
jen tilanarviointimenetelmän kehittäminen vastaa stra-
tegian tavoitteisiin ja tuottaa tarpeellista lisätietoa pien-
vesien tilasta suojelu- ja kunnostustyön tueksi. GIS-
menetelmien avulla voidaan puroilta ja niiden valuma-
alueilta mitata tai laskea kartta-aineistoista muuttujia, 

jotka kuvaavat eliöstölle tärkeitä luontaisia tekijöitä se-
kä ihmistoiminnan intensiteettiä ja laajuutta.

Arviointimenetelmän pohjana laaja 
inventointiaineisto
Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
(nykyinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) ovat ke-
hittäneet inventointimenetelmän (Hyvönen ym. 2005, 
Ahola ja Havumäki 2008), jolla on Iijoen vesistöalu-
eella inventoitu useita satoja puroja. Tästä purojoukos-
ta valittiin PienvesiGIS-hankkeen testikohteiksi lähes 
60 puroa (Kuva 1), joiden sijaintialueelta oli käytet-
tävissä tarkka Maanmittauslaitoksen kahden metrin 
korkeusmalli.

Inventoinnissa puro jaetaan ominaisuuksiltaan yhte-
näisiin purojaksoihin. Jaottelu tehdään uoman muo-
tojen, virtausolosuhteiden, rantavyöhykkeen kasvu-
tyypin ja ihmisen toiminnan vaikutuksen perusteella. 
Purojaksojen luonnontilaisuutta arvioidaan asteikolla 
nollasta viiteen. Nolla-arvon saavaa purojaksoa ihmis-

Kuva 1. Menetelmän testikohteena oli lähes 60 puroa Iijoen vesistöalueelta.
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toiminta on muuttanut voimakkaasti ja sitä voidaan 
luonnehtia suoraksi ränniksi. Arvon viisi saava purojak-
so on luonnontilainen. Testipuroille laskettiin purojak-
sojen luonnontilaisuusarvojen keskiarvona yksi jatkuva 
luonnontilaisuusmuuttuja (Kuva 2).

Käytetyt paikkatietoaineistot ja 
-muuttujat ja niiden testaus
Kehitystyössä käytettiin kuutta eri paikkatietoaineis-
toa (Taulukko 1), joista laskettiin yhteensä kolmekym-
mentä puron rakenteellisia sekä puron valuma-alueen ja 
rantavyöhykkeen ominaisuuksia kuvaavaa muuttujaa, 
jotka jakautuivat viiteen eri ryhmään (Taulukko  2). 
Purojen valuma-alueet arvioitiin VALUE-työkalun 
avulla (Suomen ympäristökeskus 2015). Puron ranta-
vyöhykkeen määritettiin ulottuvan 20  metriä leveinä 
puskurialueina kummallekin puolelle uomaa.

Muuttujien riippuvuussuhteita puron luonnon-
tilaisuutta kuvaavan muuttujan kanssa testattiin 
Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Puron rakenteellisia 
ominaisuuksia kuvaavista muuttujista parhaiten luon-
nontilaisuusastetta kuvasi mutkaisuusindeksi (rs=0,341, 

Puron luonnontilaisuusarvo
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Kuva 2. Luonnontilaisuusarvojen jakauma valitussa puro-
joukossa. Aineistossa oli puroja luonnontilaisuusluokista 
1–5. Eniten aineistossa oli puroja, joiden luonnontilaisuus 
oli välillä 3,5–4.

• Ranta10-rantaviiva 1:10 000 ja uomaverkosto
• Korkeusmalli 2 m
• Corine maanpeite 2006
• Soiden ojitustilanne
• Maaperä 1:200 000
• Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Taulukko 1. Arviointimenetelmän kehitystyössä käytetyt 
paikkatietoaineistot.

Taulukko 2. Arviointimenetelmän kehitystyössä testattujen muuttujien ryhmittely.

Rakenteellisia ominaisuuksia kuvaavat 
muuttujaryhmät

Valuma-alueen ominaisuuksia kuvaavat 
muuttujaryhmät

• Uoman mutkaisuus (Kuva 3)
• Keskimääräinen kaltevuus

• Maankäyttö ja maankäytön muutokset (esimerkiksi 
hakkuut, soiden ojittaminen)

• Maaperä
• Kasvupaikan päätyypit purojen rantavyöhykkeellä

Kuva 3. Mutkaisuusindeksi oli yksi puron rakenteellisia omi-
naisuuksia kuvaavista paikkatiedon avulla lasketuista muut-
tujista. Alkuperäisestä purouomasta laskettiin suoristettu uo-
ma, jonka pituutta verrattiin alkuperäisen uoman pituuteen.

Mutkaisuusindeksi

(alkuperäinen uoman pituus, m)

alkuperäinen purouoma

suoristettu purouoma

(suoristettu uoman pituus, m)
=
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p=0,009). Valuma-aluemuuttujista, jotka kuvaavat 
ihmisen toimintaa valuma-alueella, parhaiksi osoit-
tautuivat harvapuustoisten alueiden osuus (sisältää 
sekä kivennäis- että turvemaalla sijaitsevat metsät, 
rs=−0,470 p=0,000) ja ojitettujen turvemaiden osuus 
(rs=−0,301 p=0,022). Harvapuustoiset alueet sisältä-
vät luontaisesti vähäpuustoisten alueiden lisäksi teh-
dyt hakkuut. Vaikka kaltevuuden ja luonnontilaisuu-
den välinen korrelaatio oli tässä aineistossa heikko 
(rs=−0,170, p=0,202), se on syytä ottaa menetelmään 
yhdeksi perusmuuttujaksi, koska eri maantieteellisil-
lä alueilla ja erityyppisissä luonnonolosuhteissa sen 
vaikutus voi olla merkittävä. Alueilla, joissa korkeus-
eroja on paljon, purot ovat yleensä luontaisesti suo-
rempia, kun taas tasaisilla alueilla purot mutkittele-
vat luontaisesti enemmän. Hankkeen aikana kävi il-
mi, että laserkeilattu korkeusmalli ei ole välttämätön, 
joten arviointimenetelmää voidaan soveltaa kaikkial-
la Suomessa.

Johtopäätöksiä
Vaikka testiaineistossa valittujen muuttujien ja luon-
nontilaisuusasteen riippuvuudet eivät olleet kovin 
voimakkaita, voidaan purojen luonnontilaisuudesta 
tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä parhaiksi osoit-
tautuneiden muuttujien avulla. Aineisto oli kuiten-
kin melko pieni ja maantieteellisesti pieneltä alueel-
ta, joten menetelmän toimivuuden varmistamisek-

si tarvitaan lisätarkasteluja suuremmalla puroaineis-
tolla. Myös menetelmän validointi toiseen suuntaan 
eli menetelmällä saatujen tulosten varmistaminen 
maastoinventoinneilla puroilla, joita ei ole aiemmin 
inventoitu, on tarpeellista, jotta menetelmän toimi-
vuus ja käyttökelpoisuus voidaan varmistaa.

Menetelmän kehitystä ja testausta jatketaan käyn-
nistyvässä Freshabithankkeessa, jota rahoittaa EU:n 
Life+ ohjelma. Seuraavassa vaiheessa laajennetaan 
tarkasteluissa käytettävää purojoukkoa ensin Iijoen 
vesistöalueella, ja menetelmää testataan myös muu-
alla Suomessa luonnonolosuhteiltaan erityyppisil-
lä kohdealueilla. Testauksia tehdään myös alueil-
la, joilta ei ole valmista puroinventointiaineistoa. 
Paikkatietoanalyysien tulosten perusteella valitaan 
kohdepurojen joukko, jotka käydään inventoimassa 
maastossa ja verrataan maastokäyntien tuloksia ana-
lyysituloksiin. Näiden vaiheiden jälkeen voidaan ar-
vioida, minkä tyyppisiin tarkasteluihin paikkatieto-
pohjainen arviointimenetelmä soveltuu, kuinka luo-
tettavia menetelmän antamat tulokset ovat ja voitai-
siinko menetelmää hyödyntää purojen valtakunnal-
lisessa inventoinnissa.

PienvesiGIS-hanke toteutettiin vuosina 2014–2015. 
Sen päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta. 
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Valuma-aluelähtöisessä vesienhoidossa py-
ritään saamaan kuva koko valuma-alueen 
vesimuodostumien tilasta, erityistarpeis-
ta ja paineista. Se mahdollistaa maankäy-

tön vesistöhaittojen vähentämisen sijainninohjauksel-
la ja toimenpiteiden ajoituksella, jolloin myös vesien-
hoidon kustannustehokkuus lisääntyy. Sen avulla myös 
mahdollisuudet vesiensuojelumenetelmien, kuten vir-
taamanhallinnan, pintavalutuskenttien ja kosteikko-
jen, yhteiskäyttöön eri hankkeiden ja sektorien välillä 
lisääntyvät.

Malleilla on tärkeä osa kokonaisvaltaisessa vesienhoi-
dossa. Niitä onkin jatkuvasti kehitetty ja hyödynnetty 
ympäristöhallinnossa vesienhoidon kaikilla osa-alueilla 
tilan ja sitä heikentävien paineiden arvioinnista toimen-
piteiden suunnitteluun.

Tässä artikkelissa käsitellään kokonaisvaltaisen, ko-
ko valuma-alueen huomioivan vesienhoidon periaat-
teita. Lisäksi tarkastellaan tätä monitasoista ja vaati-
vaa työtä varten käytössä olevia malleja sekä niiden 
kehittämistarpeita.

Koko valuma-alueen huomioivalla 
vesienhoidolla on pitkät perinteet
Vesiä on Suomessa hoidettu pitkään. Esimerkiksi 
Helsingin kaupungin vesilaitos on tuottanut yhtäjak-
soista tietoa Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen veden laa-
dusta on jo vuodesta 1910 alkaen. Vesistöaluekohtainen 
vesien käytön kokonaissuunnittelu oli yleistä jo 
1980-luvulla. 1980-luvulta lähtien vesiensuojelun kan-
salliset tavoitteet on asetettu kolmella vesiensuojelun 
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tavoiteohjelmalla, joista viimeinen vuoteen 2015 ulot-
tuva hyväksyttiin vuonna 2005.

Vesienhoidon suunnittelu uudistui, kun Euroopan yh-
teisen vesipolitiikan (2000/60/EC) mukainen työ aloi-
tettiin seitsemällä vesienhoitoalueella vuonna 2004. 
Yleiset tavoitteet vesien tilalle on asetettu vesienhoidon 
järjestämistä koskevan lain (1299/2004) perusteella, ja 
ensimmäistä kertaa valuma-aluelähtöinen vesienhoito 
perustuu lainsäädäntöön. Vaikka vesienhoitosuunni-
telmat valmistellaan koko vesienhoitoalueelle, on va-
luma-alueajattelu tässä suunnittelussa keskeisessä ase-
massa. Ensimmäisiä vesienhoitosuunnitelmia on toteu-
tettu vuosina 2010–2015 (Mäenpää & Tolonen 2011). 
Uudet vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty joulu-
kuussa 2015 ja vuoden 2016 alusta alkoi toinen kuusi-
vuotinen vesienhoitokausi.

Valuma-alue hydrologisena, 
vesiekologisena ja vesienhoidollisena 
yksikkönä
Valuma-alue on hydrologian ja vesiekologian sekä näin 
ollen myös vesienhoidon keskeisimpiä käsitteitä. Se on 
tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolinen vedenja-
kajan rajaama alue, joka määritellään tavallisesti jär-
ven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan ra-
jalle tai meren rantaan. Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) uudessa, vuosina 2015–2016 käyttöön otetta-
vassa valuma-aluejaossa on 73 jokien ja järvien muo-
dostamaa päävesistöaluetta, jotka jakautuvat osavalu-
ma-alueisiin. Oman valuma-alueensa siinä ovat saaneet 
kaikki yli 10 km² valuma-alueen omaavat uomat ja yli 
50 ha kokoiset järvet.

Kaikkien vesistöjen ekosysteemit vaihtavat jatkuvasti 
energiaa ja aineita ympäristönsä kanssa. Niiden omi-
naisuudet määräytyvätkin suurelta osin sen mukaan, 
kuinka paljon niihin huuhtoutuu orgaanisia aineita ja 
ravinteita valuma-alueen maaperästä. Ekosysteemien 
energiavirrat ovat suovaltaisten valuma-alueiden hu-
muspitoisissa järvissä suurelta osin riippuvaisia maa-
perästä huuhtoutuvasta humuksesta, virtaavissa ve-
sissä taas valuma-alueen maaekosysteemien tuot-
tamasta kasvikarikkeesta (Allan & Castillo 2007). 
Ekosysteeminäkökulman soveltamisesta vesiensuoje-
lussa on laaja kansainvälinen tutkijoiden ja asiantun-
tijoiden yhteisymmärrys. Valuma-aluetta pidetään ko-
konaisvaltaisen vesienhoidon luonnollisena yksikkönä.

Virtaavissa vesissä tietyn kuormituslähteen vaikutusalue 
on koko alapuolinen puro-/jokiuoma. Niissä yläpuoli-
set eliöyhteisöt vaikuttavat alapuolisiin veden virtauk-
sesta johtuen (ns. jokijatkumohypoteesi, Vannote et al. 
1980). Hienojakoinen orgaaninen aines ja sitä ravin-
nokseen käyttävät pohjaeläimet lisääntyvät uomastoa 
alaspäin edettäessä. Myös ravinteet kulkeutuvat vähitel-
len alaspäin, pidättyen ja vapautuen (ns. ravinnesilmuk-
ka, Newbold et al. 1982). Vesistöhaittoja voi esiintyä 
heti kuormituslähteen alapuolella, mutta myös uomas-
ton alaosissa, minne lähes kaikki vesistöön kohdistuva 
kuormitus lopulta kumuloituu. 

Mallit kokonaisvaltaisen suunnittelun 
tukena
Pintavesien hoidon suunnittelu perustuu niiden eko-
logisen ja kemiallisen tilan luokitteluun biologisten, 
fysikaalis-kemiallisten ja hydrologis-morfologisten te-
kijöiden avulla. Monista vesimuodostumista nämä tie-
dot ovat olleet usein puutteellisia. Tällöin on käytetty 
asiantuntija-arvioita ja esiin on noussut tarve käyttää 
ja kehittää myös muita kuin vain maastohavaintoihin 
pohjautuvia tila-arviointimenetelmiä. Viimeisimmässä 
ekologisen tilan luokittelussa 2012 asiantuntija-arvion 
tukena käytettiin SYKE:n mallijärjestelmän keskitettyjä 
kuormitus- ja tila-arvioita (Malve et al. 2015).

Vesistön tilaa heikentävät tekijät (paineet) tulee tun-
nistaa, jotta vesienhoidon toimenpiteet voidaan koh-
distaa oikein. Mikäli vesimuodostuma hajakuormite-
tuilla alueilla on hyvää huonommassa tilassa tai sen tila 
on vaarassa heikentyä, on keskeisin toimenpide vesis-
tökuormituksen vähentäminen. Paikoin on kunnostet-
tava myös sen hydro-morfologista tilaa. SYKE:n malli-
järjestelmä (Kuva 1) soveltuu hajakuormituksen lähtei-
den selvittämiseen sekä toimenpiteiden suunnitteluun 
(Malve et al. 2015). Se huomioi myös ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia. Sen keskeisin malli ELY-keskusten 
vesienhoidossa on ollut VEMALA (Huttunen et al. 
2015), jota on käytetty ekologisessa tilaluokittelussa 
asiantuntija-arvion tukena, paineiden arvioinnissa ja 
vesien tilan arvioinnissa toimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen. Sen ainetasekaaviot ovat olleet hyödyllisiä eri-
tyisesti tarkasteltaessa päästövähennysten vaikutuksia 
isommissa reittivesistöissä (Kuva 2). On havaittu, et-
tä ne voisivat helpottaa myös vesiensuojelun eri osa-
puolten välistä yhteistyötä. VEMALA on käytössä myös 
muissa ELY-keskusten vesistöihin liittyvissä töissä.
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Helppokäyttöisten VIHMA- 
ja KUTOVA-työkalujen 
(Puustinen et al. 2010, Hjerppe 
& Väisänen, 2015) avulla on saa-
tu tarpeellista tietoa vesienhoi-
don toimenpiteiden suunnitte-
luun. Tulokset ovat olleet heti 
käytössä. VIHMAn avulla voi-
daan tehdä valuma-aluetason ar-
vioita maatalouden vesistökuor-
mituksesta sekä kuormituksen 
vähentämiseksi tarvittavista toi-
menpiteistä. KUTOVAn avulla 
voidaan eri sektorien vesienhoi-
don toimenpiteistä muodostaa 
fosforikuormitusta kustannuste-
hokkaasti vähentävä yhdistelmä. 
KUTOVA on soveltunut hyvin 
myös sidosryhmätyöskentelyyn.

Metsätalouden vesiensuojelun 
suunnittelussa auttaa Tapion 
hankkeessa vuonna 2014 kehi-
tetty excel-laskentamenetelmä, 

Kuva 1. SYKE:ssä kehitetty moniosainen mallijärjestelmä vesienhoidon suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin.
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268
0,9 %
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231
0,6 %

28.006
58
0 %
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209

94
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186
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1561

Kuva 2. VEMALAn typpikuormatulosten tarkastelu ainetasekaavioiden avulla 
Aurajoen valuma-alueen (28) eri osavaluma-alueilla.
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jolla voidaan arvioida suunniteltavan kunnostusojitus-
alueen kiintoainekuormitus (http://tapio.fi/metsatie-
toa/kaynnissa-olevat-hankkeet/natura-vesiston-kun-
nostusojituksen-hyvan-vesiensuojelusuunnitelman-
pilotti/). Laskennassa hyödynnetään alueelta maasto-
suunnittelun yhteydessä kerättävää maaperätietoa sekä 
kunnostusojituksen vaikutuksista kerättyä valtakunnal-
lista seurantatietoa. Lisäksi hyödynnetään vesiensuoje-
lumenetelmien pitkäaikaisia seurantatuloksia.

Järviin ja rannikkovesiin kohdistuvien kuormitusvai-
kutusten arviointia varten kehitetyn LLR (Lake Load 
Response) - mallin (Malve 2007) käytöstä on saatu ko-
kemuksia useilla järvialueilla. Järvikohtaisia tuloksia 
on pidetty hyödyllisinä, mutta ei kuitenkaan helposti 
muille järville yleistettävinä. Epävarmuutta tuloksiin on 
aiheutunut erityisesti siitä, että käyttäjän on pitänyt ar-
vioida järveen kohdistuva ns. sisäinen kuormitus.

Rehevyystilan vaikutusta vesistön virkistyskäyttöar-
voon voidaan arvioida VIRVA-mallilla. SYKE:ssä ke-
hitettyä karttapalvelua Vesinetti (www.vesinetti.fi) voi-
daan käyttää järvien, jokien ja rannikkoalueiden seu-

ranta- ja tutkimustiedon vaihtopaikkana viranomaisten 
ja vesienhoidon toimijoiden välillä (Kuva 3). Se sisältää 
myös keskitettyjä malliarvioita vesistön ekologisesta ti-
lasta ja vesienhoidon vaikutuksesta useilta vesistöalueil-
ta. Palvelu avaa uusia mahdollisuuksia vesienhoidossa 
tarpeelliselle yhteistyölle ja osallistavalle suunnittelulle.

Valuma-aluetason suunnittelua 
kehitettävä
Koko valuma-alueen vesienhoidossa tarvittavaa tietoa 
latva-alueiden pienvesistöjen tilasta saataisiin kustan-
nustehokkaimmin ryhmittelemällä nämä vesistöt ja 
suuntaamalla seuranta riittävän moneen kohteeseen. 
Periaatteita tälle ryhmittelylle tulisikin kehittää. Myös 
malleja näiden vesistöjen tilan arvioinnin tueksi tulisi 
edelleen kehittää. Tietoa vesienhoidon vaikuttavuudes-
ta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vesistöjen tilaan 
tulisi hankkia pitkäaikaisella seurannalla.

Ainetasemalleja tulisi vielä kehittää erityisesti kiinto-
aineen ja orgaanisten aineiden vesistövaikutusten arvi-
ointiin. Tämä lisäisi näiden mallien käyttökelpoisuut-

 

Kuva 3. Esimerkkikuva Vesinettiin (www.vesinetti.fi) kootuista malli- ja mittaustuloksista. Kuvassa harmaalla on esitetty 
valuma-alueet, joilta on saatavilla keskitettyjä mallituloksia. Värilliset pallot kuvaavat järven ekologista tilaluokitusta.
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ta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelussa. 
Myös vesienhoidolle valuma-alueiden latvaosissa saa-
taisiin lisää tietopohjaa. Maatalouden vesiensuojelussa 
malleja tulisi vielä kehittää eloperäisten maiden ja nur-
miviljelyn sekä mineraalilannoituksen ja karjalannan 
käytön osalta.

Malleihin olisi tärkeää saada mukaan myös valuma-
aluetason vesiensuojelun kustannustehokkuuslasken-
taa. Niiden kalibroinnissa ja validoinnissa tulisi käyttää 
nykyistä laajemmin jatkuvatoimisilla mittareilla saatuja 
tuloksia. Myös mallien käyttäjäystävällisyyttä tulisi ke-
hittää. Lisäksi jo käytössä olevia malleja tulisi jatkuvas-
ti päivittää uudella tiedolla. Myös mallien tarvitsemien 

lähtötietojen tulisi olla helposti ja riittävällä tarkkuu-
della käytettävissä. Tämä edellyttää viranomaisten ja 
toimijoiden yhteistyötä.

Hydrologisten ja ainetaseita laskevien mallien käy-
töllä vesienhoidossa on pitkät ja ansiokkaat perin-
teet. Niihin tulisi kuitenkin saada vähitellen mukaan 
myös vesienhoidolle ja vesiensuojelulle merkitykselli-
siä biologisia laatutekijöitä ja erityyppisten vesistöjen 
ekosysteemien toiminnan tarkastelua. Myös mahdolli-
suuksia ekosysteemien pitkäaikaisten kehityssuuntien 
ennustamiseen niiden avulla tulisi pyrkiä lisäämään. 
Muutokset ekosysteemeissä ovat pitkäaikaisen evoluu-
tion tulosta. 
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Noin 35 Suomen jär-
vellä on jäätymisiä ja 
jäänlähtöjä taltioitu 
jo yli sadan vuoden 

ajan. Kallavedeltä on hajahavainto-
ja jopa 1700-luvun puolelta ja yh-
tenäinen jäänlähtöpäivien havain-
tosarja vuodesta 1822. Näsijärvellä 
havainnot alkoivat talvella 1835–
36, Oulujärvellä 1853–54. Nämä 
sarjat ovat pisimpiä maailmassa.

Lapista on yksi ylivertainen sarja; 
Tornionjoen jäänlähtöjä on kir-

jattu vuodesta 1693. Yhdestäkään 
Lapin läänin järvestä ei sitä vastoin 
ole yli sadan vuoden havaintoja, 
Inarilla ne aloitettiin keväällä 1923.

Tässä tutkimuksessa olivat aineis-
tona runsaan 50 järven jäätymis- ja 
jäänlähtöhavainnot talvesta 1962–
63 alkaen. Jakso valittiin siten, että 
havaintoverkko olisi mahdollisim-
man kattava. Pohjoisimmat pai-
kat ovat Kevojärvi ja Kilpisjärvi, 
itäisin on Mekrijärvi Ilomantsissa 
(sen osalta kiitokset Itä-Suomen 

ESKO KUUSISTO
johtava hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Järvien jääpeitekausi on 
lyhentynyt koko maassa

Suomen järvien jääpeitekausi on selvästi lyhentynyt 
viiden viime vuosikymmenen aikana. Etelä- ja Keski-
Suomessa lyhenemä on ollut 3–6 viikkoa, pohjoises-
sa 2–4 viikkoa.

Kevätpäivä Kangasalla Roineen rannalla. Jäänlähtö ei ole 
enää kovin kaukana. Pakkasyön jälkeen lämpölaajeneminen 
työntää jäitä rantakiville. (Kuva: Esko Kuusisto.)
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yliopistolle). Lounaisin Suomi ja Ahvenanmaa ovat 
tosin ilman asemia, samoin melko laajat alueet Lapin 
eteläosissa.

Aineiston järvistä aikaisimmin jäätyy Peerajärvi, joka 
sijaitsee Käsivarressa ’ranteen kohdalla’. Sen keskimää-
räinen jäätymispäivä on ollut 19. lokakuuta. Sillä on 
myös pisin jääpeitekausi, keskimäärin 239 vuorokautta. 
Talvella 1995–96 Peerajärvi oli jäässä 264 vrk, talvella 
2011–12 ’vain’ 209 vrk.

Jäänlähdön osalta Kilpisjärvi on peränpitäjä, keskimää-
rin 17. kesäkuuta. Vuosina 1955 ja 1997 jäät lähti-
vät vasta 1. heinäkuuta, yhtään toukokuista jäänlähtöä 
ei ole vielä nähty. Inarin ulappavesillä keskimääräinen 
jäänlähtöpäivä on 9. kesäkuuta.

Suomi on pitkä maa. Varhaisin keskimääräinen jäänläh-
töpäivä on Lohjanjärvellä, 12. huhtikuuta. Lyhin jää-
peitekausi on kuitenkin Päijänteen Tehinselällä, keski-
määrin 130 vrk. Tehin myöhäisin jäätymispäivä on ol-
lut 16. helmikuuta 2008.

Kolmenkymmenen havaintopaikan sarjoista ei puuttu-
nut yhtään havaintoa. Viidessätoista sarjassa oli 1–10 
prosenttia puuttuvia havaintoja, joita ei pyritty täyden-
tämään. Lisäksi oli kahdeksan järveä, joissa havainnot 
olivat alkaneet tai päättyneet jossain vaiheessa jakson 
1963–2015 aikana. Nämä havaintosarjat täydennettiin 
lähiaseman avulla, koska muutoin olisi jäänyt isohko-
ja alueita vaille asemia. Tällaisia olivat muun muassa 
Lohjanjärvi ja Tuusulanjärvi.

Keskeiset tulokset
Kaikkiin havaintosarjoihin sovitettiin lineaarinen reg-
ressiomalli. Jos se oli merkitsevä vähintään 95 prosen-
tin tasolla, regressiosuoran kulmakertoimesta määri-
tettiin ao. suureen muutos. Sarjojen pituuksien lie-
vän vaihtelun ja puuttuvien havaintojen takia kaikki 
muutokset skaalattiin 50 vuoden pituista aikajännettä 
kohti.

Kuvassa 1 on esimerkkinä Kukkiajärvelle lasketut 
regressiomallit. Kun Eino Leino vietti kesää Kukkian 
Ahosaaressa vuonna 1914, jäähavaintoja oli jo tehty 
kolmena vuotena, Puutikkalan puoleisella rannalla. 
Talvesta 1962–63 lähtien jäätyminen on myöhentynyt 
27 vrk, jäänlähtö aikaistunut 12 vrk ja jääpeitekausi ly-

hentynyt 37 vrk. Tilastomatematiikka ja yksittäisetkin 
puuttuvat havainnot aiheuttavat sen, ettei kahden ensin 
mainitun muutoksen summa ole täsmälleen kolman-
nen muutoksen suuruinen. Jäänlähdön ja jääpeitekau-
den mallit ovat Kukkialla merkitseviä 99,9 prosentin 
tasolla, jäätymispäivän malli 99 prosentin tasolla.

Kukkian aineisto kertoo myös sen, että jäätymisen 
ajankohta vaihtelee paljon enemmän kuin jäänlähdön. 

Kuva 1. Pirkanmaalla sijaitseva Kukkian havaintosarjoihin 
lasketut lineaariset regressiomallit. Jäätymis- ja jäänlähtö-
päivä on ilmoitettu päivien lukumääränä vuodenvaihtees-
ta; esim. vapunpäivän jäänlähtö on 121, karkausvuotena 
122. Itsenäisyyspäivän jäätyminen saa lukuarvon 26.
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Jäätymisen ääripäivien ero on Kukkialla 99 vrk, jään-
lähdön vain 33 vrk. Keskihajonnat ovat vastaavasti 21 
ja 7 vuorokautta.

Taulukossa 1 on yhteenveto regressiomallien merkitse-
vyydestä. Jäänlähdön aikaistuminen oli merkitsevä jokai-
sella havaintopaikalla, viidellä kuudesta jopa 99,9 pro-
sentin tasolla. Jääpeitekauden mallit eivät ylittäneet 95 
prosentin merkitsevyysrajaa kahdella havaintopaikalla 
(eli 4%), jäätymisen mallit jäivät tästä rajasta joka viiden-
nellä paikalla. Ne sijaitsivat hajallaan eri puolilla maata.

Kuvassa 2 on esitetty kaikkien kolmen suureen merkit-
sevät muutokset. Jäätymiset ovat myöhentyneet Etelä- 
ja Keski-Suomen länsiosissa jopa 3–4 viikkoa, muualla 

maassa yleisesti noin kaksi viikkoa. Käsivarren suunnal-
la muutos on ollut pienin. Jäänlähdön osalta muutosten 
alueelliset erot eivät ole kovin suuria, kahdella kolmas-
osalla asemista aikaistuminen on 11–15 vrk. Muutokset 
ovat taas pienimmät Luoteis-Lapissa.

Jääpeitekausi on lyhentynyt yli kuukaudella noin kah-
della kolmasosalla Etelä- ja Keski-Suomen asemista. 
Pohjoisempanakin lyhenemä on monilla asemilla yli 
kolme viikkoa. Koko aineiston ääripäät ovat Saimaa 
Lauritsala (45 vrk) ja Peerajärvi (12 vrk). Jos lyhene-
minen jatkuisi samaan tahtiin kuin tutkimuskaudella, 
Saimaa olisi jäätön noin 150 vuoden kuluttua, mutta 
Peerajärvi vasta vuoden 3000 paikkeilla.

Muutama sana ääriarvoista
Eräs vuosi on piirtynyt vahvasti Suomen historiaan 
myös jäähavaintojen kautta. Keväällä 1867 jäät lähti-
vät Keski-Suomen järvistä vasta 15–20. kesäkuuta ja 
etelärannikollakin pääosin vasta kesäkuun alkupäivinä. 
Koko kesän 1867 sääolot olivat niin epäsuotuisat, että 
sato jäi niukaksi ja seuraavana talvena noin 150 000 
suomalaista kuoli nälkään ja tauteihin.
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Kuva 2. Jäätymisen (A), jäänlähdön (B) ja jääpeitekauden (C) merkitsevät muutokset eri havaintopaikoilla jaksolla 1962/3–
2014/5. Kaikki muutokset on ilmoitettu vuorokausina. Jäätymiset ovat myöhentyneet, jäänlähdöt aikaistuneet ja jääpeite-
kaudet lyhentyneet. Muutokset on laskettu 50 vuotta kohti.

Taulukko 1. Jääolojen regressiomallien merkitsevyys jak-
solla 1962/3–2014/5.

99,9 % 99 % 95 % ei

Jäätyminen 14 27 39 20

Jääpeitekausi 63 29 4 4

Jäänlähtö 84 12 4 –
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Toiseksi myöhäisin jäänlähtö on useissa pitkissä havain-
tosarjoissa noin kolme viikkoa aikaisempi kuin kevään 
1867 jäänlähtö. Gumbelin jakaumalla tuon jäänlähdön 
toistumisajaksi saadaankin peräti 500–1 000 vuotta.

Tässä tutkimuksessa käytettyyn jaksoon ei sisältynyt yh-
tään kovin ankaraa jäätalvea. Noin joka toisella Etelä- ja 
Keski-Suomen havaintopaikalla jäänlähtö oli myöhäisin 
keväällä 1985 (Taulukko 2). Lähes kaikilla järvillä kevään 
1955 jäänlähtö oli kuitenkin muutaman päivän myöhäi-
sempi. Viime vuosisadan myöhäisin jäänlähtö oli useim-
missa pitkissä havaintosarjoissa keväältä 1941 tai 1909.

Kevään 2014 jäänlähtö oli niin aikainen, että monis-
sa järvissä rikkoutui liki sata vuotta sinnitellyt ennätys. 
Maalis- ja huhtikuu 1921 olivat noin viisi astetta keski-
määräistä lämpimämmät koko Etelä- ja Keski-Suomessa. 
Tämä siirsi esimerkiksi Kallaveden jo silloin satavuotisen 
havaintosarjan jäänlähtöennätystä 11 vrk aikaisemmaksi. 
Vieläkin kevään 1921 ennätys on voimassa Kivijärvellä 
Etelä-Karjalassa ja Kyyjärvellä Keski-Suomessa.

Talven 2006–07 jääpeitekausi oli tutkimusjakson lyhin 
monilla Etelä- ja Keski-Suomen järvillä. Seuraava talvi oli 
kuitenkin vielä lyhyempi esimerkiksi Päijänteen Tehillä 
(70 vrk) ja Lohjanjärven Isoselällä (vaivaiset 15 vrk).

Isoselkä jäätyi tuona talvena 23. maaliskuuta ja vapautui 
jäistä 7. huhtikuuta (Ranta & Jokinen 2009). Se ei kuu-
lu SYKEn havaintopaikkoihin; SYKEn Lohjanjärven 
havainnot ovat Virkkalasta.

Valtakunnan äärevimmät jääolot ovat muutoinkin 
SYKEn havaintoverkon ulottumattomissa. Esimerkiksi 
Haltijärven (923 m merenpinnasta) jäät lähtivät vuon-
na 2015 heinäkuun 20. päivä eli 34 vrk myöhemmin 
kuin Kilpisjärvestä. Haltijärvellä esiintyy todennäköi-
sesti yli 300 vrk jääpeitekausia.

Kansainvälistä vertailua
Järvien jäähavaintoja on käytetty laajasti ilmastonmuu-
toksen indikaattoreina. Sharma ja Magnuson (2014) lu-
ettelevat jäänlähdön osalta lähes 40 artikkeliviitettä kah-
den viime vuosikymmenen ajalta. Monissa niistä on ollut 
aineistona myös Suomen järvien havaintosarjoja, eten-
kin Kallaveden ja Näsijärven sarjat ovat alan klassikoita.

Suomen lähialueella jääpeitekaudet ovat lyhentyneet 
esimerkiksi Viron järvissä etenkin 1980-luvun lopul-
ta lähtien (Pedusaar & al 2015). Samoin on käynyt 
Ruotsissa. Choinski & al (2015) analysoivat 18 Puolan 
järven jääsarjat jaksolta 1961–2010. Jääpeitekauden ly-
henemä oli keskimäärin 28 vrk; eri järvissä se vaihteli 
välillä 5…47 vrk. Suurin osa lyhenemästä oli jäänläh-
dön aikaistumisesta johtuvaa.

Pohjois-Amerikassa jääpeitekausi on lyhentynyt eni-
ten Kanadan arktisilla alueilla, mm. maan pohjoisin 
järvi koki ensimmäisen jäänlähtönsä elokuussa 2011 
(Paquette & al 2015). Eksoottisin esimerkki löytynee 
Australiasta (Green 2011). Snowy Mountains -vuorilla 
noin 1800 metrin korkeudessa sijaitsee Blue Lake. Sen 
jäänlähdöstä on havaintoja 1970-luvulta lähtien ja sel-
vää aikaistumista on tapahtunut. Silti jään maksimipak-
suus oli syyskuussa 2010 peräti 202 cm eli liki tuplasti 
Suomen ennätys. 

Taulukko 2. Eri jäämuuttujien ääriarvojen yleisin 
esiintymis vuosi ja sen osuus kaikista havainnoista.
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Etelä- ja 
Keski-Suomi

% Pohjois- 
Suomi

%

Aikaisin jäätyminen 1992 23 1993 22

Myöhäisin jäätyminen 2006 27 2011 24

Aikaisin jäänlähtö 2014 59 1990 38

Myöhäisin jäänlähtö 1985 47 1985, 1996, 1997 19

Lyhin jääpeitekausi 2006–07 52 2001,2012 24

Pisin jääpeitekausi 1968–69 37 1969 26
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Runsaan tunnin ajomatkan päässä Århusista 
sijaitseva AU Foulum on Århusin yliopis-
ton maatalous- ja elintarvikealan tutkimus-
keskus, jossa työskentelee noin 700 henki-

löä kokonaisrahoituksen oltua 728 M DKK vuonna 
2014. Maa- ja elintarviketalouden lisäksi keskuksessa 
tutkitaan bioenergian tuotantoon liittyvää prosessi-
tekniikkaa, mm. maailman suurimmaksi mainitulla 
biokaasutekniikan tutkimuslaitteistokokonaisuudella. 
Maaperätieteeseen erikoistuneet isäntämme työsken-
telivät agroekologian osastolla, mutta perjantaiaamu-
na tehdyllä parituntisella kiertokäynnillä tutustuimme 
myös energiakasvien viljelyyn, biokaasututkimukseen 
sekä kasvihuonekaasupäästöjen tutkimukseen käytet-
tyyn salaojituksen koekenttään.

Suomessa päähuomio happamien sulfaattimaiden 
ympäristöhaitoissa on kiinnitetty happamiin metal-
lipitoisiin valumavesiin, mutta Tanskassa happamil-
ta sulfaattimailta tapahtuviin hiukkasmuotoisiin rau-
taoksidi- tai rautahydroksidipäästöihin. Ilmiön tans-
kankielinen nimi on okkerbelastning, jonka englan-
ninkielinen vastine on ochre pollution ja saksankieli-
nen die Verockerung. Ilmiön syitä, haitallisia vaiku-
tuksia vesistöissä ja Tanskassa toteutettuja torjunta-
toimia esitellään selkeällä tavalla kymmenen vuotta 
sitten ilmestyneessä opinnäytetyössä (Prange 2005). 
Yksinkertaistettuna ilmiön syynä on maatalousmaan 
kuivatuksen aiheuttama pohjavedenpinnan alenemi-
nen ja alentuneen pohjavedenpinnan yläpuolelle jää-
vien rautamineraalien, erityisesti pyriitin, hapettumi-
nen. Hapettumisen seurauksena rauta päätyy valu-
mavesiin ja niitä vastaanottaviin vesistöihin saostuen 
hienojakoisina punaruskeina oksideina ja hydroksi-

PEKKA STÉN
yliopettaja (ympäristötekniikka)
Vaasan ammattikorkeakoulu
E-mail: pekka.sten@vamk.fi

ANTON BOMAN
geologi
GTK

STEN ENGBLOM
FoU-ledare
Yrkeshögskolan Novia

Kymmenen happamien sulfaattimaiden tutkijaa Suomesta ja Ruotsista teki 
7.–9.10.2015 kaksipäiväisen ekskursion Tanskaan. Århusin yliopiston maata-
loustieteiden tutkimuskeskuksessa AU Foulumissa työskentelevät isäntämme 
Mogens Humlekrog Greve (Sektionsleder) ja Anders Bjørn Møller (ph.d.-stude-
rende) opastivat meidät valitsemilleen Pohjois- ja Länsi-Jyllannissa sijaitseville 
maastokohteille sekä esittelivät tutkimuskeskusta.

Sulfaattimaa ekskursiolla Tanskassa
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deina, ”okrana”. Ilmiö on erityisen voimakas Länsi-
Jyllannissa, jossa geologisista syistä johtuen virtave-
sien alkaliteetti ja pH ovat alhaisia (Prange 2005). 
Ongelmaan on Tanskassa kiinnitetty huomiota jo 
vuosikymmenien ajan: 80-luvun alussa toteutetussa  
kartoituksessa (Madsen ym. 1985, 1988) tunnistettiin  
happamien sulfaattimaiden esiintymisen riskialueet ja  
vuonna 1985 säädettiin kuivatusta näillä alueilla  
rajoittava laki, Lov om okker (Okkerloven) 180/1985 
(8.5.1985).

Ekskursiomme maastokohteet sijaitsivat Aulumissa, 
Vembissä, Skjernissä ja Ribessä enimmillään parin 
tunnin ajomatkan päässä Foulumin tutkimusasemas-
ta. Aulum ja Vemb sijaitsevat Pohjois-Jyllannissa, jon-
ka geologiassa on havaittavissa merkkejä sekä Saale- 
että Veiksel-jääkausista kun taas Vemb ja Skjern si-
jaitsevat etelämpänä Länsi-Jyllannissa, jonne Veiksel-
jääkausi ei yltänyt.

Matkalla pysähdyttiin Skjern-joen suistossa, jossa 
toteutetut Tanskan suurimmat ympäristöprojektit ovat 
osoitus yhteiskunnan arvojen muuttumisesta viiden-
kymmen vuoden kuluessa. Vuosina 1962–1969 toteu-
tettiin suuri kuivatuskampanja, jossa 4 000 ha tulva-
niittyjä muutettiin kuivatuskanavien ja pumppauksen 
avulla viljelymaaksi. Kuitenkin vajaa 20 vuotta myö-
hemmin vuonna 1987 Folketinget päätti palauttaa 
alueen luonnonmukaiseen tilaan varsinaisen ennal-
listamisen tapahduttua vuosina 1999–2003. Joki las-
kee 300 km² laajuiseen, mutta keskimäärin vain vajaa 
pari metriä syvään, laguuniin nimeltään Ringkøbing 
Fjord ollen sen suurin ravinne- ja rautaoksidikuormit-
taja. Kuivatuksen loppumisen myötä pohjaveden pin-
ta jokilaaksossa on noussut ja rautaoksidipäästöt näiltä 
alueilta jokeen ovat vähentyneet. (Danish Ministry of 
Environment, Danish Forest and Nature Agency 2005)

Ekskursion mielenkiintoisin maastokohde sijait-
si Ribessä lähellä meren pintaa olevalla pengerretyl-
lä alueella, jossa näkyi selvästi vuorovesisedimentit. 
Kuvassa 1 esitetyn ribeläiselle pellolle kaivetun noin 
70  cm syvän kuopan seinämässä havaitaan päällim-
mäisenä noin 20  cm kerros multamaata, 10–15  cm 
tummanruskeaa turvetta, 15 cm kerros oranssia/vaa-
leanruskeaa suomalmia ja sen alareunassa vivianiittia 
(näkyy kuvassa 2) ja alimpana harmaata karkeaa hie-
taa. Hapettuessaan vivianiitin väri muuttuu valkoises-
ta siniseksi, mikä nähdään vertaamalla kuvia 2 ja 3.

Kuva 1. Ribeläiselle pellolle kaivetun kuopan seinämäs-
sä havaitaan multamaata, turvetta, suomalmia ja karkeaa 
hietaa. Kuoppa on n. 70 cm syvä, punainen merkki auge-
rin varressa on 50 cm korkeudella. Kuva Peter Österholm.

Kuva 2. Stefan Mattbäck 
nostaa ribeläiselle pellolle 
kaivetusta kuopasta kap-
paleen suomalmia, jonka 
alapinnassa näkyy valkoista 
vivianiittia, Fe3(PO4)2·8 H2O.  
Kuva: Peter Österholm.

Kuva 3. Edellisen kuvan 
suomalmikappale kaivamis-
ta seuraavana aamuna. Vi-
vianiitti on hapettuessaan 
muuttunut väriltään siniseksi.  
Kuva: Peter Österholm.
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Läheisessä ojassa ei juurikaan ollut virtausta, veden pH 
oli likimain neutraali, ominaisjohtokyky korkeahko 
(n. 1 000 µS cm-1) ja veden pinnassa näkyi selvästi ohut 
orgaanisen aineen muodostama kalvo. Ojan pohja oli 
punaruskean rautasaostuman peitossa, mutta sen alta 
paljastui kevyesti pöyhäisemällä monosulfidien mus-
taksi värjäämää liejua, josta englanninkielisessä kirjalli-
suudessa käytetään termiä monosulfidic black ooze ja ly-
hennettä MBO. Kyseessä on sinänsä melko tavallinen 
sekundäärinen monosulfidien muodostuminen happa-
milla sulfaattimailla. Sulfidien hapettumisesta tai maa-
perästä lähtöisin oleva sulfaatti pelkistyy seisovassa ve-
dessä ojan pohjalle muodostuvissa hapettomissa oloissa 
sulfidiksi saostuen niukkaliukoisena mustana rautasul-
fidina. Sulfaatin pelkistymisen takia pH pysyy neutraa-
lina ja pelkistymistä katalysoivat mikrobit muodosta-
vat veden pintaan ohuen öljymäisen kalvon. 

Kuva 4. Ribeläisen ojan pinnassa näkyy bakteerikalvo, 
pohjalla punaruskeaa rautasaostumaa ja sen alta pöyhäi-
semisen jälkeen paljastunutta mustaa monosulfidiliejua. 
Kuva: Sten Engblom. Kirjallisuus

Danish Ministry of the Environment, Danish Forest and Nature Agency 
2005. The Skjern River. History of the River Valley, Major Projects, The 
New Landscape and the Nature, Visiting the River Valley. ISBN 87-7279-
628-6. Saatavilla internetissä osoitteessa http://www2.sns.dk/
Udgivelser/2005/87-7279-628-6/pdf/87-7279-627-8_UK.pdf

Lov om okker (Okkerloven) 180/1985 (8.5.1985). Saatavilla inter-
netissä osoitteessa https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=49317

Madsen, H. B, Jensen, N. H., Jakobsen, B. H., Platou S. W. 1985. A Method 
for Identification and Mapping Potentially Acid Sulfate Soils in Jutland, 
Denmark. CATENA 12 s. 363–371.

Madsen, H. B, Jensen, N. H. 1988. Potentially Acid Sulfate Soils in Relation 
to Landforms and Geology. CATENA 15 s. 137–145.

Prange, Hilke 2005. Ochre Pollution as an Ecological Problem in the Aquatic 
Environment – Solution Attempts from Denmark. Diplomarbeit, Hochschule 
Bremen. Books on Demand GmbH, Norderstedt. ISBN-10: 3-8334-6632-4, 
ISBN-13: 978-3-8334-6632-8.

52 www.vesitalous.fi

MATK AKERTOMUS

http://www2.sns.dk/Udgivelser/2005/87-7279-628-6/pdf/87-7279-627-8_UK.pdf
http://www2.sns.dk/Udgivelser/2005/87-7279-628-6/pdf/87-7279-627-8_UK.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49317
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49317


Asukasmäärän kasvu, kaupunki-
rakenteen muutokset sekä vaa-
timukset erittäin tehokkaas-
ta yhdyskuntajätevesien puh-

distamisesta olivat taustalla, kun Espoon 
Suomenojan jätevedenpuhdistamo päätet-
tiin korvata Blominmäkeen rakennettaval-
la, maan alle sijoitettavalla puhdistamol-
la. Idea hankkeesta syntyi vuonna 2005, 
kun Espoon kaupunki teki pitkän tähtäi-
men suunnitelman jätevedenpuhdistuksen 
kehittämiseksi.

Pitkään kestäneen valmistelun jälkeen ra-
kennus- ja ympäristöluvat on saatu kun-
toon ja siirrytty varsinaiseen rakentamis-
vaiheeseen. Ajotunneleiden louhinta teh-
tiin viime vuonna valmiiksi ja tällä hetkellä 
varsinaisten luolastojen louhinta on hyvässä vauhdissa.

”Yhteensä projektissa louhitaan kiviaineista noin 
1,5 miljoonaa m³, joka vastaa 100 000 kuorma-auto-
lavallista louhetta. Keskeistä projektissa ovat louhinnan 
tehokkuus ja mahdollisimman vähäiset haitat ympäris-
tölle ja lähialueiden asukkaille”, kertoo luolastojen lou-
hintaurakoitsijana toimivan Lemminkäinen Infra Oy:n 
liiketoimintajohtaja Harri Kailasalo.

Käyttöönottovaiheessa Blominmäessä puhdistetaan 
noin 400 000 ihmisen jätevedet Espoosta, Kauniaisista, 
Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta, ja on 
arvioitu, että vuonna 2040 puhdistamolle tuodaan jo 
550  000 asukkaan jätevedet. Tuolloin puhdistamon 
keskivirtaama olisi noin 150 000 m³ päivässä.

”Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdista-
mo sijaitsee keskeisellä paikalla. Puhdistamon siir-
to Suomenojalta Blominmäkeen tekee mahdolliseksi 
Finnoon alueen ja koko Länsimetron kasvukäytävän 
kehittämisen. Länsimetron varrelle kehitetään raitei-
siin tukeutuvaa kaupunkirakennetta, monipuolista asu-
mista, älykästä liikennejärjestelmää sekä Euroopan pa-
rasta innovaatioympäristöä”, Espoon kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä toteaa.

Huippuluokan puhdistusteho
Blominmäen puhdistamon käyttöönoton jälkeen län-
tisen pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätevedet käsitel-
lään entistä tehokkaammin. Tavoitteena on puhdistaa 
96 prosenttia fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä 

Blominmäen jätevedenpuhdistamon 
rakentaminen hyvässä vauhdissa
Espoon Blominmäkeen rakenteilla olevan yhdyskuntajätevedenpuhdistamon 
louhintatyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Ajotunnelit valmistuivat syk-
syllä ja varsinaiset luolastolouhinnat on saatu käyntiin. Valmistuessaan vuonna 
2020 Blominmäen kalliopuhdistamossa käsitellään yli 400 000 ihmisen jätevedet.

TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

Blominmäen luolastossa 20. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa juhlistettiin Blominmäen puhdis-
tamon rakennustöiden käynnistymistä. Vasemmalta alkaen HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti  
Enrooth, HSY:n toimialajohtaja Jukka Piekkari, Lemminkäisen Infraprojektit -liiketoimintasegmentin 
johtaja Harri Kailasalo, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
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WORLD WATER DAY SEMINAR 
Nordic Leadership in Water Management 

 
 Afternoon seminar under the World Water Day 2016 theme:  
Water & Jobs – Where Blue Growth Comes From? 

 
22.3.2016 from 13:30 PM  

House of Estates, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki 

90 prosenttia typestä. Blominmäessä jätevesi puhdiste-
taan monivaiheisessa biologis-kemiallisessa prosessissa, 
jossa aktiivilieteprosessia tehostetaan biologisella typpeä 
poistavalla suodatuksella ja fosforin poistoa varmista-
valla kiekkosuodatuksella.

”Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan yli-
voimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alu-
eella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko 
Euroopan energiatehokkain puhdistamo. Olemme 
HSY:ssä myös varautuneet ottamaan tulevina vuosina 
entistä kehittyneempää tekniikkaa käyttöön. Tutkimme 
esimerkiksi parhaillaan vastaavanlaisella puhdistamol-
la Helsingin Viikinmäessä fosfori- ja typpiravintei-
den talteenottoa suoraan puhdistusprosessista”, kertoo 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän 
toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Kokonaan maan alle kallion sisään rakennetut jäte-
vedenpuhdistamot ovat yleistyneet Pohjoismaissa vii-
me vuosikymmenien aikana. Muita, jo käytössä ole-

via kalliopuhdistamoja ovat mm. Viikinmäki, Turku, 
Tukholma ja Oslo. Kallion sisään sijoitetut puhdista-
mot aiheuttavat asutukselle ja ympäristölle vähemmän 
haittoja kuin maanpäälliset puhdistamot. Liikenne se-
kä haju- ja meluhaitat läheisillä asuinalueilla ovat hy-
vin vähäiset.

HSY tekee Blominmäen puhdistamon rakennushank-
keen aikana asukasyhteistyötä mm. järjestämällä tapaa-
misia, keräämällä palautetta ja tiedottamalla hankkeesta 
kiinnostuneille.

Hankkeelle on sähköinen postituslista, jonka kaut-
ta asukkaille lähetetään uutiskirjeitä ajankohtaisista 
asioista.

”Annetun palautteen perusteella lähiseudun asukkaat 
eivät ole kokeneet rakennustöitä tai hanketta häiritse-
väksi”, kaupunginjohtaja Mäkelä toteaa. 

Lisätietoja: www.hsy.fi/blominmaki
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Slatek (80 x 45)

Huber (80 x 50)

Teoteam (80x40)

Rictor (80 x 30)
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 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

Kaiko (80 x 50)

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 



Pa-Ve (80x100)
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KSB (80 x 80)

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

· CE-merkityt KALVI-palopostit
· Vesipostit
· Pikaliitinkäyrät, jakotukit
· Ilmanpoistimet
· Ilmanpoistokaivot
· Vesimittari- ja MAG-kaivot
· CE-merkityt pumppaamot
· MAG 8000 Monitorointikaivot

puh. 020 719 9700
www.pa-ve.fi

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI

Maveplan (80 x 60)

Pöyry (80 x 70)

Sweco (80 x 40)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden 
ratkaisumme
•	pohjavesi ja vedenhankinta
•	 jätevedenpuhdistus
•	 vesihuoltoverkostot
•	hulevedet
•	 vesihuoltostrategiat

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

Fennowater (80 x 60)
                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Zwerver 80x50
Weltek (80x40)

Olisiko tässä paikka  
sinun ilmoituksellesi?

Kysy tarjousta
 6 ilmoituksesta 
 6 suunnittelusta

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

 b VESIKEMIKAALIT

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VEDENALAISET TARKASTUKSET  b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com

Menetelmät:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

Kohteet mm:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot

- Putki ja kaapelilinjat
- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385



Liisa Hämäläinen and Hannele Nyroos: Separate protection and 
rehabilitation strategy for small waterways

Common operating guidelines have been drawn up for the recon-
ditioning of small waterways. A joint publication by the Finnish 

Ministry of the Environment and the Ministry of Agriculture and 
Forestry on the protection and rehabilitation strategy for small water-
ways sets out action for the retention of the remaining small waterways 
in a natural state and for the reconditioning of impaired small wa-
terways. The small waterways covered in the strategy are brooks and 
rivulets, ponds, springs, and flads and salt marshes.

Jari Ilmonen: How are valuable small waterways recognised?

Small waterways in a natural state are protected types of nature under 
both the Forest Act and the Water Act. In addition to their natural 

state, small waterways may also be associated with other natural values, 
such as the presence of endangered species. But which small waterways 
are the most valuable from the perspective of protection and how can 
they be recognised?

Pauliina Louhi and Saija Koljonen: Trees benefit organisms in 
flowing waters in many ways

Tree trunks and branches enrich the habitat that flowing waters 
offer organisms. A tree creates sheltered spots for fish and inver-

tebrates against predators, strong currents or drought. Tree thresholds 
also efficiently retain leaves shed from trees to form an energy source for 
organisms. Trees could be utilised far more than at present, for example, 
when reconditioning the habitats of flowing waters.

Jukka Aroviita, Satu Maaria Karjalainen, Jarno Turunen, Timo 
Muotka and Jaana Rääpysjärvi: The ecological impacts of forestry on 
waterways and the requirements for improving the condition of brooks

Forestry is perhaps the broadest factor in moulding Finland’s drain-
age basins. The waterway impacts focus in particular on small wa-

terways, the ecological condition of which is strongly dependent on 
changes in the local environment and drainage basins. To support the 
planning of protection for small waterways, a reliable, nationwide as-
sessment method for ecological condition should be developed. The 
work will be initiated in the nationwide EU Life+ FresHabit project to 
be started up next year.

Samuli Joensuu, Jaana Rintala, Kaisa Heikkinen and Irmeli 
Ruokanen: Targeted water protection plan for investment in 
reconditioning

The Kiiminkijoki River and its tributaries form part of the Natura 
2000 network. It is protected under the Rapids Protection Acts and 

it is among the waterways requiring special protection and the Project 
Aqua waterways. A permit pursuant to the Water Act will have to be 
obtained for the three reconditioning investment projects scheduled 
for a total of 426 hectares of Kiiminkijoki brook drainage areas, and an 
assessment has to be made of the projects’ impacts on the natural values 
forming the basis for the protection of the Natura area.

Leena Finér, Sirkka Tattari, Samuli Launiainen, Ari Lauren, 
Jarmo Linjama, Tuija Mattsson and Sirpa Piirainen: Up-to-date 
information on waterway contamination by forestry

The monitoring network for waterway contamination by forestry 
went into operation in 2014. It has produced the first results for 

waterway contamination coming from areas in a natural state and from 
forestry areas. The natural areas serve as a control point for distinguish-

ing the contamination caused by forestry from the natural background 
contamination. The monitoring network offers operators in the forestry 
and environmental sector information on the impacts of operations 
on water quality and it enhances the possibilities for planning water 
protection measures.

Timo Hiltunen: Drainage area planning in the forest sector

Drainage area planning is waterway protection planning which is 
aimed at a waterway’s entire drainage area at a time. The scale of 

individual forestry projects does not always permit the use of the most 
efficient methods for waterway protection, broader perspectives are also 
needed. The objective is to recognise the risks and to select the measures 
with which significant harm to the water habitat can be avoided.

Juha Jämsén, Jaana Rintala and Matti Seppälä: Steps forward in 
tending nature and waterways on the drainage area level of privately 
owned forests

The contamination of waterways by forestry is caused by individual 
actions which differ in time and geographically. However, the area 

of the action is always part of the drainage area of some body of water, 
such as a lake or flowing water. The aim of forestry drainage area plan-
ning is to determine the overall impact of actions and to keep the nu-
trient and solids contamination to a level sustainable for the waterway. 
Big steps forward have been taken and they will be continued – a leap 
is worth aiming for.

Kati Häkkilä, Teemu Ulvi, Minna Kuoppala and Jani Heino: The 
changefulness of brooks can be estimated with the help of location data

Small waterways and their near surroundings are important habitats 
and breeding areas for many species. However, the present condi-

tion of small waterways is poorly known, and charting their condition 
has been spotlighted as one focus in the protection and rehabilitation 
strategy for small waterways. In the PienvesiGIS project, the first experi-
ences were obtained of utilising location data materials for assessing the 
condition of small flowing waters and changes in them.

Kaisa Heikkinen, Sirkka Tattari, Jaana Rintala, Milla Mäenpää, 
Olli Malve and Antton Keto: Water resources management from 
the drainage area’s viewpoint – the need, methods and development 
requirements

Holistic waterway protection on the drainage area level has strong 
grounds in terms of natural geography, hydrology and ecology. It 

is an efficient way to increase the cost-effectiveness of water resources 
management. One part of it consists largely of water protection of for-
estry areas located in the waterways’ upper regions. Models developed 
for water resources management help in implementing this.

Other articles
Marja Hilska-Aaltonen: Forestry water protection advances with 
cooperation (Editorial)

Esko Kuusisto: The period of lake ice coverage shortened throughout 
the country

Pekka Stén, Anton Boman and Sten Engblom: On a sulphate soil 
excursion in Denmark

Hannu Ripatti and Liisa Pietola: Water protection is preparing for 
peak flows

58 www.vesitalous.fi

FINNISH JOURNAL FOR PROFESSIONALS IN THE WATER SECTOR
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

ABSTR AC TS



Vesiensuojelu on maa- ja metsätaloudessa haas-
teellista, sillä hajakuormitusta ei voi hallita sa-
malla tavalla kuten pistekuormitusta. Sääolot 
ja maaperän hydrologiset ominaisuudet mää-

räävät pitkälti, miten vesi virtaa ja mitä se vie mennessään. 
Suomessa valunta muodostuu pääosin metsissä, jotka kat-
tavat yli 70 prosenttia maapinta-alastamme. Kyseessä on 
valtava vesimäärä, jonka kanssa on opittava yhteistyöhön. 
Ilmastonmuutoksen edetessä haaste kasvaa, sillä sadannan 
arvioidaan oloissamme lisääntyvän.

Metsistä tulevan kiintoaines- tai ravinnekuorman hallin-
ta vaatii etenkin pintavalunnan rajoittamista ja eroosion 
hillintää. Vaikka metsien suodosvesien ravinnekuorma on 
pienempi kuin peltoalueiden, voi metsien puhdaskin vesi 
toimia moottorina peltoaukeilta lähtevälle ravinnekuor-
mitukselle, jolloin kokonaisravinnekuorma saattaa kasvaa. 
Näin etenkin, jos kuivattaminen vaatii suurten virtaamien 
johtamista pelto-ojien kautta, ja vesi pääsee valuntahuip-
pujen aikaan jostain syystä myös ravinteikkaalle pellolle. 
Tätä tulee välttää ja sitä voidaan ehkäistä lisäämällä veden 
viipymää luonnonmukaisen peruskuivatuksen ja kosteik-
kojen avulla. Oleellista näissä tilanteissa on kuitenkin hal-
lita metsien valumat pääasiassa metsissä.

Metsätalouden vesiensuojelua on tehostettu ja menetelmiä 
kehitetty paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Sopivien ve-
siensuojelumenetelmien löytämiseksi on tehty valtavasti 
tutkimustyötä, etenkin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) 
ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tutkijoiden 
toimesta. Aikaisemmin tehtyjä virheitä on opittu välttä-
mään ja vesien nuhraantumista vähentämään, ja tutkimus-
työ on jatkuvaa.

Metsätalouden vesiensuojelussa on viime aikoina kiinni-
tetty huomiota kiintoainekuormitusta pidättäviin raken-
teisiin, koska sen on todettu olevan ravinnekuormitusta 
merkittävämpää. Tällaisia rakenteita ovat vesistöjen äärel-
lä käytettävät suojakaistat ja pintavalutuskentät sekä tur-
vemaan kunnostusojituksissa tai veden vaivaaman metsä-
maan kuivatuksissa virtamaa hidastavat rakenteet. Uusia 
menetelmiä otetaan sitä mukaa käyttöön, kun ne todetaan 
toimiviksi. Vesiensuojelua vaativia toimenpiteitä suunnit-
televille, ja käytännöntyötä tekeville tahoille järjestetään 
koulutusta menetelmien käyttöön ottamisessa.

Kunnostusojituksessa vesiensuojelun suunnitteluun ja kui-
vatusvesien hallintaan on kehitetty uusia menetelmiä. Vesien 
virtauksien ja maaperän ominaisuuksien selvittämiseen on 
tullut käyttöön erilaisia työkaluja, kuten virtausmallikartto-
ja, uoma-analyyseja ja maalajikarttoja. Paikallinen maasto-
tuntemus yhdessä uusien työkalujen kanssa helpottaa kuiva-
tusvesien hallintaan liittyvää suunnittelua. Hyvän suunnit-
telun pohjalta kohdentamalla ja mitoittamalla oikein sekä 
rakentamalla kohteelle sopivia tehokkaita vesiensuojelura-
kenteita, kuivatusvesiä voidaan hallita ja ohjata paremmin.

Kunnostettavissa ojissa virtaamaa voidaan hidastaa erilai-
silla kaivukatko- ja patorakennelmilla. Hitaammin vir-
taavasta vedestä saadaan paremmin kiintoaineita laskeu-
tumaan ojiin tehtyihin lietekuoppiin ja/tai laskeutusaltai-
siin. Kuivatusvesiä ei johdeta suoraan vesistöihin, vaan en-
nen vesistöä jätetään kaivamaton ja muokkaamaton alue. 
Suojakaistoilla ja pintavalutuskentillä lisätään huomatta-
vasti kiintoaineiden kiinniottoa ennen vesistöjä. Tällöin 
rikkomaton maanpinta ja kasvillisuus sitovat kiintoaine- 
ja ravinnekulkeumia. Yhdistelemällä sopivasti eri mene-
telmiä saadaan kiintoainesmäärästä pysäytettyä jopa 70–
90 prosenttia ennen vesistöä. Kosteikko on pintavalutus-
kenttää järeämpi toimenpide, jolla voidaan vielä tehostaa 
ravinteiden ja kiintoainesten pidättämistä.

Sen lisäksi, että panostetaan vesiensuojeluun, niin yhteis-
työ eri toimialojen välillä kuten maa-, metsä- ja riistatalou-
den välillä on tärkeää. Maa- ja metsätaloudelle kuivatus-
vesistä ei tule ongelmaa, kun kuivatusvesien johtaminen 
suunnitellaan oikeisiin paikkoihin. Yhteisesti suunnitel-
luilla ratkaisuilla, kuten kosteikkojen perustamisella voi 
olla valumahuippujen tasaamisen, kiintoaineiden ja ra-
vinteiden pidätyksen lisäksi positiivisia vaikutuksia esim. 
riistan ja vesilintujen kannalta. Tästä voi muodostua myös 
uutta elinkeinotoimintaa. 

Vesiensuojelu on valunta-
huippuihin varautumista

LIISA PIETOLA
ympäristöjohtaja, MTK
E-mail: liisa.pietola@mtk.fi

HANNU RIPATTI
kenttäpäällikkö, MTK
E-mail: hannu.ripatti@mtk.fi
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Uponor 1/1 K4
Uponor Infralla on ainoana 

valmistajana Suomessa myös 

hulevesiputkilleen NPM-laatumerkki.

www.uponor.fi

Uponor IQ -hulevesijärjestelmä on tiivis, kestävä ja hel-
posti asennettava perusratkaisu monen kokoisiin kohtei-
siin. Polypropeenista valmistettavien Uponor IQ -putkien 
kokovalikoima on Ø 200–1 200 mm. 

Uponor-hulevesikasetit kestävät kovaa kuormitusta 
ja sopivat laajojen piha-, liikenne- ja pysäköintialueiden 
hulevesien viivytykseen. 

Weholite on varma valinta suurta kapasiteettia vaativiin 
kohteisiin, jotka edellyttävät yksilöllistä suunnittelua. We-
holite-putkista voidaan rakentaa kokonainen järjestelmä 
viivytys- ja varastointisäiliöineen. Putkien kokovalikoima 
ulottuu 3 000 mm asti, säiliöiden tilavuus jopa yli 1 000 m3.

Parhaat järjestelmät  
hulevesien käsittelyyn


