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Metsätalous on pääsääntöisesti turvallisinta
maankäyttöä pohjavesialueilla muihin
elinkeinoihin verrattuna
- Kunnostusojitus koetaan sisältävän riskejä



Mitä metsätalouden vaikutuksista tiedetään?
Päätehakkuiden vaikutuksista seurantatietoa 2000 –luvun alkupuolelta pohjavesimuodostumien
yhteydessä (Rusanen ym.)

• Nitraattipiikkejä

• Ei merkittävää vaikutusta talousveden laatuun

Kubinin ym. seurannat 1990 –luvulta lähtien koskevat hakkuita normaalilla metsämaalla –
moreenimaita

• nitraattipiikkejä

Piiraisen seurannat 2000-luvulla

SYKEn pitkäaikaiset pohjavesialueiden seuranta-aineistot osoittavat samoin merkkejä
nitraattipiikeistä,mutta ei selvää syy-yhteyttä metsätaloustoimenpiteiden kanssa

Kunnostusojituksen vaikutuksista toistaiseksi erittäin vähän varsinaista ensikäden seurantatietoa

• Kløven ym. tutkimukset Rokualla, jossa seurattu ojituksen vaikutuksia antoisuuteen –
padotuksen merkitys haittojen estämisessä

• Vedenlaatuseurannan ensimmäinen varsinainen pilottikohde vasta lähtemässä liikkeelle
- Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitus
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30.5.2017

Metsätalous pohjavesialueilla – toiminnan rajat

Vesilaki käytännössä määrittelee toiminnan rajat

Hyvän metsänhoidon suositukset (Tapio)

Vesiensuojelu Työopas (Tapio)

• Metsänuudistaminen ja maanmuokkaus

- Ei kemiallisia kasvinsuojeluaineita, ei metsänhoidollista
kulotusta

- Kevyt laikutus tai äestys

- Moreenikerroksessa voidaan käyttää laikku- tai 
kääntömätästystä

- Turvemailla voidaan käyttää ojitus- tai naveromätästystä, 
elleivät ojat ulotu kivennäismaahan

- Paineellisen pohjaveden alueella ei ojitus- tai naveromätästystä

• Energiapuun korjuu

- Ei I lk pohjavesilaueilla, ei suositella II lk pohjavesialueilla

• Metsänlannoitus

- Ei suositella typpilannoituksia

- Turvemailla terveyslannoitukset mahdollisia (tuhkalannoitus)
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• Kunnostusojitus

- Kunnostusojitusta ei tehdä pohjavesien
muodostumisalueilla

- Paksuturpeisilla reuna-alueilla mahdollista

- Ei suositella, jos jouduttaisiin syventämään turvekerroksen
alla olevaan kivennäismaahan

- Silloinkin mahdollista, jos toiminta perustuu asiantuntija-
arvioon ja keskusteluun ELY-keskuksen
pohjavesiasiantuntijan kanssa

- Vesiensuojelumenetelminä suositeltavia ovat
pintavalutukseen perustuvat menetelmät

- Laskeutusaltaat syvinä rakenteina soveltuvat yleensä
huonosti pohjavesialuelle
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Metsätalous pohjavesialueilla – toiminnan 
rajat
PEFC sertifiointikriteerit

• PEFC-sertifiointi ei sinänsä kiellä kunnostusojitusta pohjavesialueilla

• Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteillä

• Kriteeri 20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti

• Vedenhankintaa varten tärkeillä (I) ja soveltuvilla (II) pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia
kasvinsuojeluaineita

• Vedenhankintaa varten tärkeillä (I) pohjavesialueilla ei käytetä lannoitteita. Turvemaiden
tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua.

• Kantoja ei korjata I luokan pohjavesialueilta

- Kasvinsuojelueineiden käytöllä ei tarkoiteta taimitarhoilla tukkimiehentäin torjunta-aineilla
käsiteltyjen taimien istuttamista pohjavesialueilla eikä kantokäsittelyaineiden levitystä, kun
levityksessä noudatetaan TUKESin kasvinsuojelurekisterissä antamia ohjeita ja rajoituksia
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Metsätalous pohjavesialueilla – toiminnan 
rajat

FSC Standardi:

• Metsänomistaja ei lannoita 1 tai 2-luokan pohjavesialueilla

• Metsänomistajan tulee turvata pohjavesien laadun säilyttäminen
pidättäytymällä tärkeillä pohjavesialueilla (I ja II luokka) kunnostus- tai 
täydennysojituksista, lannoituksista, torjunta-aineiden käytöstä, kantojen
korjuusta sekä kulotuksista

• Huom! Pohjavesialueilla voidaan totuttaa kulotuksia, mikäli tähän on 
olemassa ympäristöviranomaisen lupa
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Lisäykset ojitusilmoituslomakkeeseen
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Lisäykset ojitusilmoituslomakkeeseen
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Lisäykset ojitusilmoituslomakkeeseen
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