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Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja ilmastonmuutos –
haaste metsien kestävälle käytölle?



Muuttuva ilmasto ja metsätalouden vesistövaikutukset

• Kiintoaine- ja ravinnekuormitusta
› Kunnostusojitus turvemailla
› Uudistamishakkuut ja niihin liittyvät maanmuokkaukset
› Terveys- ja kasvatuslannoitukset
› Orgaanista ja epäorgaanista kiintoaineista

• Tulevaisuuden sää kiintoaine ja ravinnekuormituksen kannalta
› Keskilämpötilat nousevat erityisesti pohjoisessa

› Talvet muuttuvat keskimäärin leudommiksi
› Talvella haihdunta vähäisempää ja sade tulee vetenä, maaperän vesivarastot täynnä ->

valunta talvella kasvaa sekä ”talvitulvat” mahdollisia
› Maa paljaana pidempään – maa jäässä lyhyemmän aikaa -> eroosio
› Kasvillisuus lepotilassa, ei ravinteiden ottoa, hajotustoiminta voi kuitenkin

jatkua
› -> Ravinnehuuhtoumat kasvanevat metsistä

› Olosuhteet muuttuvat entistä haasteellisemmaksi vesiensuojelun
kannalta



• Merkittävä osa kiintoaine ja ravinnekuormituksesta huuhtoutuu
vesistöihin tulva-aikoina
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Lähde: Lappalainen, M. 2008. Transport of sediment from peatland
forest after ditch network mainenance



Virtaaman vaikutus veden sameuteen

Kuntalan ojitusalue Surnuin vertailualue, ei käsittelyä



Vesiensuojelurakenteiden mitoitukset
uusiksi ?

Kuva Pienen metsäisen valuma-alueen (73 ha) laskuojan virtaama.
Kesäkuun ja joululukuun välisen ajanjakson virtaaman perusteella
normaalivirtaama olisi noin 30 l/s, mikäli pisimpänä yhtäjaksoisena
padotuksena pidetään 5 vrk.

Kuva Kevätkauden keskiylivaluman määrittäminen
järvettömillä alueilla Seunan (1983) mukaan
(Maankuivatuksen suunnittelu 1986)



Vesimäärän vaikutus veden
virtausnopeuteen

• Roudattoman ajan valunnan kasvu kasvukauden
ulkopuolella lisää eroosiolle alttiiden uomien määrää

Virtausnopeus ojakauhalla kaivetussa ojassa ojan kaivun jälkeen,
kun kaltevuus on 0,3 % ja valuma-alueen pinta-ala 25 ha



Maalajin rajanopeus
Maalaji tai verhoustapa vmax m/s
______________________________________________________
Siltti, liejusavi 0,30
Hieno hiekkamaa 0,35
Konsolidoitumaton savimaa, maatunut turve 0,40
Karkea hiekkamaa 0,45
Hieno soramaa 0,60
Raaka turvemaa 0,70
Karkea soramaa 0,80
Konsolidoitunut lihava savimaa 1,15
Tiivis moreenimaa 1,20
Kivikko 1,50
Hyvin juurtunut nurmi 1,80
Betoniverhous 4,00
______________________________________________

Maankuivatuksen ja kastelun suunnitteluopas, luonnos 30.3.2007



• Kiintoainekuormitusta syntyy kun paljastetaan maanpintaa,
joka altistuu sateelle
§ Sadepisarojen energia irrottaa maahiukkasia paljaalta

leikkauspinnalta (voimakkaat sateet)
§Maanmuokkausmenetelmän valinta (minimoidaan

uudistamisen kannalta tarpeeton maan paljastaminen) sekä
toteutustapa (mahdollisimman vähän yhtenäistä muokkausta)
§ Huuhtoutuneen kiintoaineen kulkeutumiseen uudistamisalla

vaikuttaa  rinteen pituus ja kaltevuus sekä maalaji
§ Eroosio vähentyy nopeasti kasvillisuuden palautumisen vuoksi,

keskimäärin neljässä vuodessa kiintoainekuormitus on
vähentynyt lähelle lähtötasoa, lisäksi hienojakoinen kiintoaine
on ehtinyt huuhtoutumaan

Kiintoainekuormituksen välttäminen
maanmuokkauksessa



1. Tavoitteena tunnistaa ja luokitella tulevat maanmuokkausalueet sen
perusteella, kuinka merkittäviä ne ovat eroosion kannalta

2. Lisäksi tavoitteena on tarkemmin tunnistaa ne alueen
maanmuokkausalueilta, joissa kiintoaineen huuhtoutumista voi
tapahtua eniten

• Halutaan siis tietää mitä tapahtuu, kun paljastettu maanpinta altistuu
sateen aikaansaamille eroosiovoimille (ei suojaavaa kasvillisuutta ->
tilanne maanmuokkauksen jälkeen

• Sukua USA:ssa kehitetyille empiirisille malleille
› USLE Wischmeier ja Smith, 1978 ja RUSLE Renard ym., 1997
› Ei käytännön metsätalouden mittakaavan (metsikkökuviotason) aikaisempia

sovelluksia
• Eroosio A (Kg/ha/a) lasketaan viiden tekijän tulona R (sadetekijä), K

(maaperätekijä), LS (pinnanmuototekijä), C (kasvipeitteisyys ja
maanmuokkaustekniikka) ja P (ihmisen toimet eroosion estämiseksi).

• A = R × K × LS × C × P
• Ei huomioi uomaeroosiota!

RUSLE2015 tausta ja periaate



• Sadetekijä R
› Pidemmän ajan

keskiarvo
sadetapahtumie
n aikana
satavien
vesipisaroiden
liike-energian
summasta

› Suomessa
sadetapahtumat
yleensä ja
toistaiseksi
maltillisia, ei
altista erityisesti
eroosiolle

RUSLE2015 lähtöaineistot

(c) Maanmittauslaitos 2015

Sade-tekijä R
Freshabit Life IP alueet

Liike-energian summa
Value

High : 554,039

Low : 66,9793

(c) Maanmittauslaitos 2015

• Maaperätekijä K
› Kuvaa maaperän eroosioherkkyyttä

(herkkyys kasvaa arvon kasvaessa)
› Perustuu maannostietokantaan

(GTK)
› Jokaisella maannosluokalle oma K-

arvo

Maaperätekijä K
0,008

0,008 - 0,02

0,02 - 0,039

0,039 - 0,057



Kustannustehokkuus vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamisessa
osavaluma-aluetasolla

• RUSLE2015-mallinnus
› Lasketaan sateen irrottaman

kiintoaineen määrää
paljastetuilta leikkauspinnoilta

› Sateen energia, maalaji,
pinnanmuoto (rinteen
pituus/kaltevuus) ja
maanmuokkauksen
voimakkuus

› Kuvaa huuhtoutumisen
suuruusluokkaa ensimmäisenä
vuonna

› Ei uomaeroosio prosesseja! ->
kivennäismaiden
maanmuokkaukseen

• Kun RUSLE2015-tulos
yhdistetään hakkuukuviotietoon,
voidaan kuviot luokitella
tärkeysjärjestykseen
vesiensuojelun näkökulmasta

(c) Maanmittauslaitos 2018;
Maanmittauslaitoe

Kiintoainekuorma ensimmäisenä vuonna Kg/ha/a
0 - 100 Kg/ha/a

100 - 200 Kg/ha/a

200 - 400 Kg/ha/a

400 - 800 Kg/ha/a

yli 800 - Kg/ha/a



• RUSLE2015 –tulosten hyödyntäminen hakkuiden ja
maanmuokkausten suunnittelussa ja toteutuksessa

• Suojavyöhykkeen leveyden optimointi
› Useita eri tavoitteita vrt. esim. vesiensuojelu vs.

monimuotoisuus vs. maisema
› Toisiaan täydentäviä tavoitteita, joiden painoarvo

vaihtelee kohdekohtaisesti ja jokin muodostaa
minitekijän

› Vesiensuojelullinen tavoite:
› Estetään suojakaistan muuttuminen

päästölähteeksi
› Pysäytetään yläpuoliselta käsittelyalueelta

huuhtoutuvaa kiintoainesta ja ravinteita
› > vaihtelevan levyinen suojavyöhyke

• Säästöpuuryhmien sijoittelu
• Maanmuokkauksen toteutus

› Yhtenäisen muokkausuran välttäminen
› Muokkausurien suuntaaminen

• Puutavaran kuljetus tien varteen!
• Eroosioon vaikuttavat tekijät vaihtelevat suuresti myös

kuvion sisällä jo yksistään maaston muotojen vuoksi

Kustannustehokkuus vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamisessa
työmaatasolle

1:2 000



Maastovaurioiden välttäminen ja
kosteusindeksit

• Ajourapainumat altistavat eroosiolle ja toimivat
vesienjohtamisreitteinä vesistöihin

• Kosteusindeksien hyödyntämiskohteita:
› Urapainumien välttäminen vesistöjen ja pienvesien

suojavyöhykkeillä tai niiden läheisyydessä puuta korjattaessa
› Norojen ja purojen ylityspaikkojen tunnistaminen
› Norojen tunnistaminen ja rajaaminen
› Tarpeettomien urapainumien ja maanpinnan rikkomisen välttäminen

uudistamisaloilla
› Kasvatushakkuissa puuston elinvoimaisuutta ja kasvua heikentävien

urapainumien syntymisen estäminen



Kynnysarvot DTW-indeksissä

Picture: Pirita Soini

• Käytetty raja-arvo vaikuttaa märiksi luokiteltujen alueiden laajuuteen
• Voidaan ajatella, että matala kynnysarvo (1 ha) kuvaa syksyn tai kevään

märkää ajankohtaa ja korkeampi kynnysarvo (4  ha) kuivempaa ajankohtaa
• Karttataso muodostetaan siinä käytetyn raja-arvon perusteella

Raja-arvo 1 ha Raja-arvo 4 ha



15
Kosteusindeksien tulkinta
suojavyöhykkeiden suunnittelussa
• Vaihtelevan levyisten suojavyöhykkeiden rajaamisessa

maastovaurioiden välttäminen on yksi huomioitava näkökohta eli
voidaanko puunkorjuu toteuttaa siten, ettei urapainumia synny
vesistöjen ja pienvesien läheisyyteen

(c) Maanmittauslaitos 2015



Kosteusindeksien tulkinta norojen ja
purojen ylityspaikkojen valinnassa

• Pienvesi tulee ylittää paikassa, jossa se aiheuttaa
mahdollisimman vähän urautumista

Picture: Pirita Soini



Kosteusindeksien hyödyntäminen
uudistamishakkuissa

• Maanpinnan tarpeetonta rikkomista ja urautumista tulee välttää
• Kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumisen sekä ylimääräisen

vesakoitumisen välttäminen

Picture: Pirita Soini
Picture: Pirita Soini



Kunnostusojituksen kannattavuuden tarkempi arviointi osana
suometsien vesiensuojelun tason nostamista

• Kuivatuksen parantamisen tarpeen ja
ajankohdan tunnistaminen
simuloimalla puuston kasvua ilman
ojien perkaamista ja jos ojat perataan

• Ojitus kannattavaa, mikäli kuivatuksen
parantamisen jälkeen puuston kasvu
korkeammalla tasolla verrattuna
puuston kasvuun ilman kuivatuksen
parantamista

• Puuston kasvu simuloidaan Luken
suosimulaattorilla, jossa huomioidaan
mm. kasvatettavan puuston määrä,
kasvupaikan ravinteisuus sekä ojien
kunto

• Tunnistetaan metsikkökuviot, jotka
ojituskelvottomia tai kuivatuksen
parantaminen kannattavaa lykätä
uudistamisen yhteyteen

• Tavoitteena on tunnistaa
hydrologisesti yhtenäisiä alueita, joilla
kunnostusojitus on kannattavaa ja
joissa vesien johtaminen ja
vesiensuojelu voidaan järjestää
tehokkaasti

• Vesiensuojelun suunnittelua tukevat
aineistot (esim. valuma-aluerajaus)

E



Kasvukauden sään vaikutus kunnostusojituksen

kannattavuuteen

• Mikäli kasvukauden keskilämpötila nousee ja sateettomien
jaksojen osuus lisääntyy, turpeen hajoaminen nopeutuu
samalla kun pohjaveden pinta laskee lisääntyvän
haihdunnan seurauksena

• Ravinteiden vapautuminen puuston käyttöön kiihtyy ->
puuston kasvu kiihtyy -> lisääntyvä puuston määrä lisää
edelleen haihduntaa

• Ojien merkitys riittävän kuivatustilan ylläpitämisessä
saattaa vähentyä

• Kunnostusojituksen tarpeellisuus vähentyy?
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Turvelaji: C

Märkä kesä 2012 Kuiva kesä 2006

Suosimulaattorilla laskettu puuston kasvu kahtena eri kesänä
(Stenberg. et. al.)
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Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

https://www.metsakeskus.fi/freshabit-life-ip-hanke
http://www.metsa.fi/freshabit


