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 Johdanto 

Tämä raportti on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Tapio Oy:n koordinoimaa Metsä-
politiikkafoorumia. Metsäpolitiikkafoorumissa käsitellään vuosittain vaihtuvaa ajankohtaista metsäpoli-
tiikan teemaa kokoamalla aiheesta olemassa olevaa tutkimustietoa, analysoimalla sitä tutkijoiden ja 
käytännön toimijoiden yhteistyönä sekä laatimalla analyysin perusteella politiikkasuosituksia ja tutki-
mustarpeita sisältävä loppuraportti.  

Vuoden 2019 Metsäpolitiikkafoorumin aihe on ”Suometsien kokonaisanalyysi” ja siihen kuuluu yh-
teensä kolme tutkijapaneelia. Tämä raportti on laadittu toisen tutkijapaneelin tulosten pohjalta. Panee-
lin aiheena oli suometsien uudistaminen ja kasvihuonekaasupäästöt. Ensimmäisen teemana oli metsä-
varat ja niiden hyödyntäminen ja kolmannessa keskitytään soiden metsänhoidon menetelmien vaihto-
ehtoihin sekä soiden suojelu- ja vesiensuojelukysymyksiin.   
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 Metsätalouden piirissä olevien suometsien 
merkitys luonnon monimuotoisuudelle 

Lauri Saaristo, Tapio Oy 

 

2.1. Tausta 

Mikä merkitys suometsillä on luonnon monimuotoisuuden kannalta ja miten suometsiä hyödynne-
tään kestävästi ja viisaasti tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta? Puheenvuo-
rossa pohditaan kysymystä luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuden arviointien tuottaman tutkimus-
tiedon valossa sekä k.o. raportteihin kirjoitettuihin koosteisiin pohjautuen. Näiden lisäksi keskeisenä 
lähteenä on käytetty ojitettujen soiden ennallistamisopasta (Aapala & al. 2013). 
 
Metsätalouden piirissä olevien suometsien merkitystä luonnon monimuotoisuudelle tarkastellaan 
tässä katsauksessa kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi kysymystä tarkastellaan kuvio- tai met-
sätilatasolla eli millaisia merkityksiä ojitusalueiden metsätalouskuvioilla itsessään on luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiselle. Toiseksi kysymystä tarkastellaan yksittäisen suoalueen mittakaavassa, 
sillä metsätalouskäytössä olevien ojitusalueiden toimenpiteillä on kohtalonyhteys saman suoalueen 
luonnontilaisten alueiden kykyyn ylläpitää niillä säilynyttä suoluonnon monimuotoisuutta.  
 

2.2. Suoluonnon monimuotoisuuden tilanne uhanalaistarkastelujen 
valossa 

Sekä suolajiston että -luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi osoittaa, että suoluontoon liittyy selvä 
monimuotoisuuden vähenemisen riski, joka on voimakkain ravinteikkailla suoluontotyypeillä. Etelä-
Suomen tilanne on selvästi Lappia heikompi. 
 
Suoluontotyyppitasolla tarkasteltuna koko maan tasolla arvioiduista 50 suoluontotyypistä 27 eli 54 % 
arvioitiin uhanalaisiksi (VU, EN tai CR). Etelä-Suomessa eli hemi-, etelä- ja keskiboreaalisessa vyöhyk-
keessä tavattavista 46 suoluontotyypistä 38 eli 83 % arvioitiin uhanalaisiksi. Korpien, neva- ja letto-
korpien ja lettojen ryhmissä ei ole yhtään säilyväksi arvioitua tyyppiä. 
 
Uhanalaisia suolajeja on 120 (4,5 % uhanalaisista lajeista). Kaikista arvioiduista lajeista suolajien 
osuus on 5 % ja niistä uhanalaisia on 10,6 %. Suot ovat 280 Punaisen listan lajin ensisijainen elinym-
päristö, mikä on 4,2 % kaikista Punaisen listan lajeista. Lähes puolet (45,8 %) soiden uhanalaisista 
elää ensisijaisesti letoilla. Lukumääräisesti Punaisen listan suolajeissa on eniten perhosia ja kaksisiipi-
siä. Myös sammalissa ja putkilokasveissa on paljon suolajeja. Lisäksi suot ovat tärkeitä yhtenä elinym-
päristönä joillekin jäkälille ja linnuille.  
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Monimuotoisuuden köyhtymisen merkittävimpänä syynä on soiden metsäojitus. Ojitus hävittää suon 
keskeisimmät toiminnalliset piirteet, luontaisen vesitalouden ja turpeenmuodostuksen ja aiheuttaa 
sukkession kohti metsäkasvillisuutta. Tarkemmin kuvattuna vedenpinnan lasku tasoittaa kasvupaikan 
sisäisiä ja kasvupaikkojen välisiä hydrologisia eroja.  
 
Ojitettujen soiden ennallistamisoppaaseen (s. 77) koottujen tietojen mukaan ojituksen jälkeisen 
muutoksen nopeus riippuu mm. suon ravinteisuudesta ja märkyydestä sekä ojituksen tehosta ja 
puuston kasvusta. Kuivahkoilla ja karuilla soilla suolajistoa voi säilyä pitkäänkin ojituksen jälkeen, kun 
taas märemmät ja rehevämmät suot muuttuvat nopeammin ja perusteellisemmin. Myös muut met-
sätaloustoimet, kuten lannoitus ja puuston harvennukset, vaikuttavat kasvillisuuteen. Pelkän ojituk-
sen vaikutus kasvillisuuteen on vähäisempi kuin ojituksen ja lannoituksen yhteisvaikutus. Ennallista-
misoppaaseen on koottu tutkimuksiin perustuvia havaintoja sammal- ja putkilokasvilajiston sekä joi-
denkin niveljalkaisryhmien eläinlajiston kehityksestä ojitetuilla soilla. 

2.3. Ojitetut suot uuselinympäristöinä 

Ojitettuja soita on kuitenkin huomattava pinta-ala, ja niille on muodostunut uudenlaisia elinympäris-
töjä, joten niitä ei ole syytä kokonaan sivuuttaa luonnon monimuotoisuuden tarkastelussa. Turvekan-
kaiden määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut lähes kolmeen miljoonaan hehtaariin (Korhonen 
ym. 2017). Ne voidaan ajatella eräänlaisiksi metsäluonnon uusympäristöiksi, joiden perustietoja on 
tarpeen tuoda esiin kivennäismaiden metsien ominaisuuksien rinnalle. 
 
Esimerkiksi luonnontilaisen kaltaisten puustorakenteiden ja lahopuujatkumoiden kehittyminen voi 
tehdä turvekankaista monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta kiinnostavia kohteita. Tosin 
VMI:n tietojen mukaan noin 93 % turvekankaista on puuston tilajärjestykseltään tasaisia ja puulaji- ja 
kokojakaumaltaan yksipuolisia esimerkiksi viljelyn tai harvennusten seurauksena. Lahopuun osalta 
turvekankaat vaikuttavat VMI-aineiston valossa kivennäismaita niukkalahopuustoisemmille ja laho-
puujatkumo löytyy vain pienellä osalla kohteista. 
 
Metsämaan turvekankaiden puustoissa 101–120-vuotiaita on 7 % ja yli 120-vuotiaita 4 %. (VMI11 
2015). Vain hyvin pienellä osalla (alle 1 %) turvekankaista puustorakenne on arvioitu luonnonti-
laiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi.  
 
Ruoho- ja mustikkaturvekankailla kuollutta puuta on selvästi enemmän (3,6…4,7 m³) kuin puolukka- 
ja varputurvekankailla (0,6…2,2 m³). Metsä- ja kitumaan kivennäismailla kuollutta puuta on yli kaksin-
kertainen määrä turvekankaisiin verrattuna, keskimäärin 6,5 m³/ha (Korhonen ym. 2017). Jonkin ver-
ran eri-ikäistä lahopuustoa on runsaalla 3 %:lla turvekankaista. 
 
Tutkimusten mukaan luonnontilaisten suo- tai kangasmetsien kaltaiset puustorakenteet eivät turve-
kankailla mitä ilmeisimmin säily ilman eri-ikäisrakenteisuuteen tähtääviä metsänkäsittelytoimenpi-
teitä. Kehitys kohti homogeenisempia puustorakenteita on vääjäämätöntä. Soveltamalla talousmet-
sien luonnonhoidon keinovalikoimaa sekä monipuolisia metsänkasvatustapoja voidaan kuitenkin 
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ojitettujen turvemaiden talousmetsissä hoitaa ainakin metsäluonnon, muttei enää niinkään suoluon-
non monimuotoisuutta. 
 
Päivitetyissä metsänhoidon suosituksissa on tarkasteltu jatkuvaa kasvatusta suometsien erityispiirtei-
den näkökulmasta. Etuina nähdään muun muassa useimpien turvemaiden hyvä luontainen taimettu-
minen ja ojien kunnostusten välttäminen. Mikäli jatkuvan kasvatuksen käyttö yleistyy nimenomaan 
suometsissä, se tarkoittaa suometsille korostunutta roolia jatkuvapeitteisyydestä hyötyvän metsäla-
jiston turvaajana. Metsäkanalinnut ovat hyvä esimerkki todennäköisistä hyötyjistä. 

2.4. Metsätalouden piirissä olevien, mutta metsätalouskäyttöön so-
veltumattomien ojitettujen suometsien merkitys monimuotoi-
suudelle 

Arviot heikkotuottoisten ojitusalojen eli virheojitusten kokonaispinta-alasta vaihtelevat eri selvityk-
sissä 5 000–10 000 km2:n välillä, joka vastaa noin 10–20 %:a ojitetuista suometsistä (Hotanen & al. 
2018). Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima LIFEPeatLandUse 2013 – 2018 -hanke tuotti uutta 
tietoa ja ennustelaskelmia heikkotuottoisten ojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksista monimuo-
toisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonepäästöihin. 
 
Hankkeessa tarkasteltiin erilaisia jatkokäyttöskenaariota. Tulosten mukaan metsätalouskäyttöön so-
veltumattomien ojitettujen soiden monimuotoisuus hyötyy eniten ennallistamisesta ja seuraavaksi 
eniten puubiomassan korjuusta. Myös nykytilaan jättäminen lisää suolajistolle sopivien elinympäris-
töjen määrää etenkin pitkällä aikavälillä. Metsätalouden tehostamisen skenaario heikentää selkeästi 
suokasveille sopivien elinympäristöjen määrää (Tolvanen ym 2018). 

2.5. Metsätalouskäytössä oleviin ojitusalueisiin rajautuvat luonnonti-
laiset suot 

Suot ovat hydrologisia kokonaisuuksia, ja soidensuojelun tavoitteena on vesitaloudeltaan ehyiden 
kokonaisuuksien säilyttäminen. Osa nykyisistä suojelualueista on suorajauksiltaan ekologisesti epä-
tyydyttäviä. Jos suojelualue ei sisällä koko suoaluetta ja ulkopuolella olevat suon osat ovat ojitettuja, 
voi ulkopuolinen ojitus heikentää suojelualueidenkin soiden tilaa. Erityisen haitallinen on yläpuolinen 
ojitus, joka katkaisee vesien virtauksen sekä kuivattaa ja karuunnuttaa alapuolista suojelusuota. Suo-
jelusuon alapuolella oleva ojitus nopeuttaa vesien poistumista suolta, mutta kuivattava vaikutus ei 
yleensä ulotu kovin laajalle, ellei ojituksella ole puhkaistu vettä suolla pidättävää valuntakynnystä. 
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan METSO-alueella on useita Natura-alueita, joiden ympärillä tehtävät 
toimenpiteet selvästi uhkaavat niitä suojeluarvoja (aapasuot, keidassuot, letot), joiden perusteella 
alue on otettu Natura-verkostoon. (Aapala & al. 2013) 
 
Luontotyyppien ja lajien uhanalaisarviot sisältävät toimenpidesuosituksia suoluonnon monimuotoi-
suuden tilan parantamiseksi. Soiden suojelutilanteen kohdennettu parantaminen ja suojelualueilla 
olevien soiden ennallistaminen nähdään molemmissa arvioinneissa keskeisenä työkaluna 
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uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseen. Suometsien käsittelyyn liittyvänä mahdollisuutena tuo-
daan esille erityisesti ojitusalueiden vesien johtamista kuivuneille soille (suojelualueet sekä niiden 
ulkopuoliset suot) silloin, kun ympärillä oleville ojitusalueille tehdään kunnostusojituksia. Vesien oh-
jauksen mahdollisuuksia kehotetaan tutkimaan myös silloin, kun kunnostusojituksia ei ole suunnit-
teilla.  
 
Lisäksi ehdotetaan kehittämään edelleen suometsänhoidon suunnittelua ja käytäntöä ojittamatto-
mien soiden luonnonarvojen huomioon ottamiseksi. Metsätalouskäytössä olevien ojittamattomien 
korpien ja rämeiden puuston hakkuissa tulisi toimia ilman maanmuokkauksia ja edistää jatkuvaa kas-
vatusta tukeutuen uusimpiin tutkimustuloksiin. Ojitettujen soiden kunnostusojitukset, hakkuut ja 
maanmuokkaukset tulisi suunnitella siten, että vältetään muutokset ojittamattomien soiden vesita-
loudessa. 

2.6. Yhteenveto 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta tarkasteltuna suometsien kestävässä hyö-
dyntämisessä on tärkeää 

• Edistää metsätaloustoimien rinnalla soiden suojelua ja ennallistamista 

• Panostaa nykyistä enemmän toimenpidesuunnitteluun vesitaloudeltaan luonnontilaisten ja 
luonnontilaisen kaltaisten alueiden ympäristössä  

• Hyödyntää jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet 

• Edistää monimuotoisuudelle tärkeiden kangasmetsärakennepiirteiden kehittymistä talous-
metsien luonnonhoidon keinoilla. 

 
Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen liittyy osaamistarpeita sekä kustannuksia, jotka olisi hyvä ot-

taa huomioon suometsätalouteen nojaavien alueiden puunhankinnassa ja hakkuumahdollisuuksien 

arvioinnissa.  

 

2.7. Kirjallisuus 
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 Soiden suojelu 

Henry Schneider, Tapio Oy 

3.1. Yhteenveto soiden suojelutilanteesta.  

Soiden metsätalouskäyttö, turpeennosto ja pelloksi raivaus ovat vaikuttaneet suoekosysteemeihin. 
Suomen soista noin puolet on ojitettu, ja maamme eteläosassa noin neljäsosa on säilynyt ojittamat-
tomana. Uhanalaisista kasvilajeista noin 10 % on suokasveja. Soiden luontotyypeistä yli puolet on ar-
vioitu uhanalaisiksi (YM 2015). 
 
Ensimmäiset soidensuojeluohjelmat valtion maille valmistuivat 1960 – luvulla.  Valtionneuvoston hy-
väksymään soidensuojelun perusohjelmaan sisältyi noin 600 000 hehtaaria. Nykyään suoalasta on 
suojeltu noin 13 %. Suojelu painottuu Pohjois-Suomeen. Koko soiden suojeluala on tällä hetkellä noin 
1,2 miljoonaa hehtaaria. Suojelu on toteutettu soidensuojelun perusohjelman kautta 1980-luvulta 
alkaen kansallispuistoina, erämaa-alueiden perustamisen yhteydessä ja Natura 2000-ohjelman kautta 
(Taulukot 1 ja 2).  
 
Soidensuojelun täydennysohjelmaehdotus valmistui vuonna 2015, mutta sen toteutus ei ole suurem-
min edennyt yksityismaiden osalta. Ohjelman toteutuksen jatkaminen sisältyy kuitenkin nykyisen hal-
lituksen hallitusohjelmaan (Valtioneuvosto 2019). Kuvassa 1 esitetään soiden suojelutilanne kasvilli-
suusvyöhykkeittäin sekä tietoja soidensuojelun täydennysohjelmasta.  
 

Taulukko 1. Soiden suojelupinta-alat kasvillisuusvyöhykkeittäin (YM 2015) 
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Taulukko 2. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet (YM 2015) 
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Kuva 1. Soidensuojelun täydennysohjelman kohteet. Kartan aluejakoa on käytetty taulukoissa 1 ja 2. 

 

3.2. Kirjallisuus  

Soidensuojelun perusohjelma I, komiteamietintö 1977: 48. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelu-
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Soidensuojelun perusohjelma II, komiteamietintö 1980: 15. - Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelu-
ryhmä. Helsinki. 

Valtioneuvosto 2019. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Valtioneuvoston julkaisuja 
2019:23. 

YM 2015. Soidensuojelutyöryhmän raportin tiivistelmä 4.11.2015, www.ym.fi 
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 Suometsien käsittelyn vesistövaikutukset 
ja vesiensuojelun menetelmät 

Laura Härkönen, Tapio Oy 

4.1. Suometsien käsittely vaikuttaa valumavesiin sekä määrällisesti 
että laadullisesti  

Turvemaiden metsätaloustoimenpiteet aiheuttavat vesistökuormitusta, joka on luonteeltaan hajakuormi-
tusta. Toimenpiteiden vesistökuormitus koostuu pääasiassa ravinne-, kiintoaine-, humus- ja raskasmetalli-
päästöistä. Kuormituksen laatu ja määrä riippuu itse toimenpiteestä, toimenpidealueen laajuudesta, toi-
menpiteen ajankohdasta ja voimakkuudesta, käsiteltävän alueen hydrologiasta, maaperästä, topografiasta 
ja kasvillisuudesta. Vesistövaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa lisäksi valuma-alueella toteutettavien eri 
toimenpiteiden samanaikaisuus tai perättäisyys sekä toimenpiteen etäisyys vesistöstä.  
 

4.2. Toimenpiteiden vaikutukset soiden hydrologiaan  

Suomessa perinteinen ja nykyisellään yleisin suometsien kasvatusmenetelmä on päätehakkuuseen päättyvä 
tasaikäisrakenteinen kasvatus (Nieminen ym. 2017a), johon sisältyy kiertoaikana tehtyjä harvennushak-
kuita, lannoitusta ja ojien kunnostusta (Päivänen & Hånell 2012).  
 
Soiden ojitus muuttaa merkittävästi niiden hydrologiaa. Etenkin uudisojitusten tiedetään vaikuttavan voi-
makkaasti valumavesien määrään, sillä vedenpinnan alenemisen ja turpeen pintakerroksen haihdunnan 
heikentymisen seurauksena sekä vuosivalunnat että rankkasateiden aikaiset valumahuiput voimistuvat 
(esim. Seuna 1981, Holden ym. 2006, Mannerkoski 2012). Hydrologiset vaikutukset riippuvat soiden ominai-
suuksista, kuten puuston määrästä, turvelajista ja turpeen läpäisevyydestä, ojien syvyydestä ja sijoittumi-
sesta, sekä ojitusalueen sijainnista valuma-alueella (Päivänen & Hånell 2012).  
 
Vesitase palautuu uudisojituksen jälkeen vähitellen, kun kehittyvän puuston haihdunta alkaa säädellä poh-
javedenpintaa (Ahti ym. 2005). Vuosivalunta on suurimmillaan ensimmäisinä vuosina uudisojituksen jälkeen 
ja palautuu ojitusta edeltäneelle tasolle noin 15–20 vuodessa, kun puuston haihdunta ja latvuksiin pidätty-
vän veden määrä lisääntyvät, ojat madaltuvat ja niiden kuivatusteho heikkenee (Seuna 1981, Mattsson ym. 
2006, Rantakari ym. 2010, Mannerkoski 2012). Myös kevätylivalumat pienenevät, kun kehittyvä puusto hi-
dastaa lumen sulamista.  
 
Ojien kunnostamisen aiheuttamat muutokset hydrologiassa ja pohjaveden pinnantasossa ovat vähäisempiä 
kuin uudisojituksessa tapahtuvat muutokset. Muutokset ovat sitä pienempiä, mitä runsaampi on alueen 
puusto (Koivusalo ym. 2007). Alueilla, joilla puuston tilavuus on suuri, ojien kunnostamisella ei ole vaiku-
tusta vedenpinnan tasoon, sillä puuston haihdunta ja latvuspidäntä ovat riittävän suuria pitämään veden-
pinnan alhaisella tasolla, vaikka ojat tukkeutuisivat (Ahti ym. 2008, Sarkkola ym. 2010, 2013). Ojaston 
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kunnostamisen on havaittu alentavan pohjavedenpintaa 5–10 cm riippuen käsittelyn voimakkuudesta (Ahti 
& Päivänen 1997, Päivänen & Sarkkola 2000). Joissakin tutkimuksissa ojien perkausten on havaittu lisäävän 
valuntaa yhdestä neljään vuotta toimenpiteen jälkeen (Ahti ym. 1995, Manninen 1998, Koivusalo ym. 
2008). Vedenpinta laskee selvimmin silloin, kun suo on ohutturpeinen ja ojat ulottuvat kivennäismaahan 
asti (Koivusalo ym. 2008). Pelkkä ojien perkauksen vaikutus valuntapiikkeihin on vähäinen. Täydennysojitus 
voi kuitenkin lisätä niitä uomatiheyden ja veden virtausnopeuden kasvaessa (Ahti ym. 1995).  
 
Ojien kunnostukset tehdään yleensä kasvatus- ja uudistushakkuiden yhteydessä. Päätehakkuut nostavat 
merkittävästi pohjavedenpintaa estämällä puuston haihdunnan. Puuston poistaminen vähentää haihduntaa 
ja latvuspidäntää, nostaa pohjaveden pinnantasoa ja lisää lumen kertymistä alueelle, mikä voi johtaa valun-
nan lisääntymiseen (Mannerkoski 2012, Päivänen & Hånell 2012). Päätehakkuiden vaikutusten on todettu 
säilyvän voimakkaimmillaan kolmesta neljään vuotta toimenpiteen jälkeen (esim. Heikurainen & Päivänen 
1970). Lisäksi ajourat ja muokkauksessa syntyvä uraverkosto voivat toimia uomien tavoin valunnan virtaus-
reitteinä (Piirainen 2007).  
 

 
 
Kuva 2. Sisävesien laatu säilynyt ennallaan, rannikon tila heikentynyt 
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4.3. Toimenpiteiden vaikutukset vesistökuormitukseen  

 
Ojien kunnostaminen: Vesistövaikutusten kannalta ojien kunnostaminen on metsätaloustoimenpiteistä hai-
tallisin, ja merkittävin ojituksen aiheuttama valumavesien laatuun vaikuttava tekijä on kiintoainekuormitus 
(Finér ym. 2010).  
 
Vesistöihin kulkeutuva kiintoaine koostuu sekä orgaanisesta että epäorgaanisesta aineksesta. Vain osassa 
tutkimuksista on eroteltu, mikä osa huuhtoutuvasta kiintoaineesta on orgaanista ja mikä epäorgaanista 
(Manninen 1998, Marttila & Kløve 2010). Kiintoainekuormituksen on päätelty olevan pääasiassa epäorgaa-
nista mineraaliainesta alueilla, joilla ojat ulottuvat turpeen alapuoliseen mineraalimaahan, ja pääosin or-
gaanista niillä kohteilla, joilla ojat ovat turvepohjaisia (Ahtiainen 1990, Joensuu 2002). Myös sellaisilla alu-
eilla, joilla ojat ulottuvat mineraalimaahan, voi kuitenkin huuhtoutua orgaanista kiintoainetta ojapenkkojen 
sortuessa (Joensuu 2002, Marttila & Kløve 2010).  
 
Kiintoaineen pitoisuus valumavesissä lisääntyy ojitusten jälkeen, koska ojapinnat altistuvat eroosiolle (Hyn-
ninen & Sepponen 1983, Ahtiainen 1990, Joensuu 2002, Marttila & Kløve 2010). Eroosion ja kiintoaineen 
huuhtoutumisen riski on suuri etenkin valtaojissa, jotka keräävät valumavesiä laajemmalta alueelta (Joen-
suu 2002). Kiintoaineen huuhtoutuminen on suurta varsinkin ohutturpeisilla soilla, joilla ojat ulottuvat hie-
nojakoiseen kivennäismaahan ja vähäisempää alueilla, joilla ojien pohjat ovat karkeajakoista mineraali-
maata tai turvetta (Joensuu 2002). Etenkin ojien kunnostamisen jälkeen aiempaa suurempi osa ojista ulot-
tuu kivennäismaahan saakka, mikä lisää ojien syöpymisalttiutta (Joensuu 2002). Kunnostusten vaikutus kiin-
toainepitoisuuksiin vaihtelee eri alueiden välillä riippuen kaltevuudesta, topografiasta, maalajista ja sää-
oloista (Joensuu ym. 2002, Nieminen ym. 2010, Marttila & Kløve 2010). Kiintoaineen huuhtoutumisen on 
arvioitu olevan suurimmillaan ensimmäisinä vuosina ojien perkausten jälkeen, ja vaikutusten on arvioitu 
tasaantuvan lähelle ojitusta edeltävää tilannetta vuosikymmenen kuluessa toimenpiteen suorittamisesta 
(Finér ym. 2010). Kohonneita kiintoainepitoisuuksia on kuitenkin havaittu valumavesissä paikoin vielä 20 
vuotta ojitusten jälkeen (Joensuu ym. 2012).  
 
Kivennäismaan paljastuminen lisää kiintoaineen eroosiota ja samalla myös kiintoaineeseen sitoutuneen fos-
forin kuormitusta (Päivänen ja Hånell 2012). Vaikka ojien kunnostaminen ei lisää liukoisen fosforin huuh-
toutumista, vesistöön voi huuhtoutua sekä orgaanista että epäorgaanista fosforia kiintoaineen mukana. 
Siitä osa on vesistöjen kannalta haitallista (Ekholm 1998, Ekholm ym. 2006). Vedenpinnan alenemisen ja 
hapellisten olosuhteiden muodostumisen myötä turpeen mikrobiaktiivisuus ja ravinteiden mineralisaatio 
voimistuu. Sen seurauksena ravinteita voi huuhtoutua valumavesiin (Nieminen ym. 2017b). Ojien kunnosta-
minen nostaa erityisesti epäorgaanisen typen kuormitusta, vaikka vaikutukset kokonaistypen huuhtoumiin 
on arvioitu vähäisiksi (Joensuu ym. 2001, 2002). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on esitetty kohonneita ravin-
nepitoisuuksia myös vanhojen ojitusalueiden valumavesissä (Nieminen ym. 2017c, 2018, Finér ym. 2018). 
Soiden ojitusten on havaittu lisänneen etenkin Perämereen laskevien jokien typpikuormitusta (Räike ym. 
2019).  
 
Useissa tutkimuksissa sekä uudisojituksen että ojien kunnostamisen on todettu vähentävän valumaveden 
liukoisen hiilen pitoisuutta (Lundin & Bergquist 1990, Ahti ym. 1995, Åström ym. 2001, Joensuu ym. 2006, 
Nieminen ym. 2010, Rantakari ym. 2010). Kuitenkin myös vastakkaisia havaintoja on, ja osassa tutkimuksia 
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on raportoitu ojitusten myös nostavan valumavesien orgaanisen hiilen (TOC, DOC) pitoisuutta (Wallage ym. 
2006).   
 
Pohjavedenpinnan aleneminen tehostaa hajotusta, jolloin suurempi osa hiilestä vapautuu hiilidioksidina 
ilmakehään (Nieminen ym. 2010). Ojitus kuitenkin kiihdyttää orgaanisen aineen hajoamista, mikä voi myös 
lisätä humuksen huuhtoutumista (Päivänen 2007). Ojituksen seurauksena voimistuva valunta kompensoi 
valumaveden liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuuden alenemista, ja vesistöihin kohdistuva humuskuormi-
tus on arviolta kuitenkin samaa suuruusluokkaa luonnontilaisten soiden kanssa (Kenttämies 1980, Rantakari 
ym. 2010). Humuskuormitus palautuu luontaiselle tasolle, kun uudisojituksesta on kulunut 20–30 vuotta 
(Joensuu 2002, Rantakari ym. 2010).  
 
Hakkuut ja maanmuokkaukset: Vesistöjen läheisyydessä tapahtuvat päätehakkuut ja niiden yhteydessä teh-
tävä maanmuokkaus lisäävät väliaikaisesti vesistöihin kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Har-
vennushakkuiden on sen sijaan oletettu vaikuttavan melko vähän kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin (Kent-
tämies & Mattsson 2006). Puutavaran korjuun huono ajoitus voi kuitenkin aiheuttaa haitallista maanpinnan 
rikkoutumista, puun juurien vaurioitumista ja syöpymiselle alttiita ajopainaumia.  
 
Hakkuiden seurauksena turvemaan ravinnekierrossa tapahtuu muutoksia, kun pohjavedenpinta nousee. 
Päätehakkuun seurauksena typen ja fosforin huuhtoutuminen voi lisääntyä (Mattsson ym. 2006). Etenkin 
karuilla soilla tehtävien hakkuiden jälkeen tähteistä vapautuva fosfori huuhtoutuu herkästi vesistöihin (Nie-
minen & Ahti 2005). Fosforin vapautuminen lisää kuormitusta, jos hakkuualueelta lähtevä vesi ei ole koske-
tuksissa kivennäismaan kanssa tai fosfori ei pidäty suojavyöhykkeelle (Piirainen 2007). Rehevämmillä soilla 
hakkuutähteistä vapautuvaa fosforia sitoutuu maaperän raudan ja alumiinin kanssa vaikealiukoisiksi oksi-
deiksi ja hydroksideiksi. Mikäli hakkuualue kuitenkin pääsee vettymään haihdunnan pienentymisen ja ojas-
ton toimimattomuuden takia, rautaan sitoutunut fosfori voi vapautua ja huuhtoutua vesistöihin. Niemisen 
(2004) mukaan turvemaiden uudistamishakkuiden ja maanmuokkauksen aiheuttama fosforikuormitus on 
ainakin kolmena ensimmäisenä vuonna hakkuun jälkeen suurempi kuin kangasmaiden uudistamishakkui-
den kuormitus.  
 
Turvemaiden avohakkuut lisäävät merkittävästi myös liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) ja typen eri frakti-
oiden (liuennut orgaaninen typpi, ammoniumtyppi, nitraattityppi) huuhtoutumista valumavesiin (Nieminen 
2004). Erityisesti ravinnerikkaiden korpisoiden hakkuut voivat lisätä humuksen huuhtoutumista (Lundin 
1999, Nieminen 2004). Koska kasvillisuuden määrä päätehakkuualalla on alussa vähäinen, myös ravin-
teidenotto on pientä. Typen huuhtouma humuskerroksesta kivennäismaahan kasvaa hakkuun jälkeen 
(Rosén ja Lundmark-Thelin 1987, Piirainen ym. 2002). Typpi on todennäköisesti peräisin karikkeesta ja kuol-
leesta pintakasvillisuudesta, sillä hakkuutähteistä ei ensimmäisten vuosien aikana vapaudu typpeä (Palviai-
nen ym. 2004).  
 
Maanmuokkauksella pyritään tekemään uuden metsän syntymiselle mahdollisimman hyvät olosuhteet niin 
lämmön, ravinteiden kuin vesitaloudenkin suhteen. Kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voi aiheutua, jos toi-
menpiteisiin liittyy vesien johtamista pois muokkausalalta. Maanmuokkaus muuttaa metsämaan kosteus- ja 
lämpöoloja, paljastaa kivennäismaata sekä kasaa orgaanista ainesta mättäisiin. Muutoksilla voi olla vaiku-
tusta hajotukseen ja ravinteiden vapautumiseen (Piirainen 2007). Jos hakkuun ja maanmuokkauksen välillä 
on viivettä, varsinkin typen huuhtoutuminen voi kasvaa. Maanmuokkaus vähentää pintakasvillisuuden mää-
rää, jolloin hakkuutähteistä vapautuva typpi ei pidäty kasvillisuuteen (Piirainen 2007).  
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4.4. Vaikutukset korostuvat, kun maanmuokkaustoimenpiteitä teh-
dään happamilla sulfaattimailla.  

 
Lannoitukset: Lannoitusten avulla pystytään tehostamaan puuston kasvua etenkin turvemailla, joilla typpi-
pitoisuus on luonnostaan korkea. Viljavuudeltaan karuilla soilla, joilla turpeen fosforinpidätyskyky on 
heikko, lannoitusta ei nykyisin suositella (Nieminen ja Jarva 1999, Nieminen 2000, Piirainen ym. 2013). Silf-
verbergin (1996) mukaan tuhkalannoitus lisää ojitetun, typpirikkaan suon puuston vuotuista kasvua jopa 
2,5 m3 ha-1, ja vaikutusten on arvioitu kestävän vuosikymmeniä. Tuhkalannoitusten ei ole todettu aiheutta-
van fosforin, typen, raskasmetallien tai orgaanisen hiilen merkittävää huuhtoutumista valumavesiin (Piirai-
nen ym. 2013). Rikin, kaliumin, natriumin, kloridin ja mangaanin pitoisuudet valumavesissä on kuitenkin 
todettu lannoittamattomia alueita korkeammiksi vielä 10 vuoden päästä tuhkalannoituksista (Piirainen ym. 
2013).  
 
Tuhka sisältää runsaasti rautaa ja alumiinia, mikä voi vaikuttaa siihen, ettei tutkimuksissa ole havaittu fosfo-
rin huuhtoutumista vesistöihin (Piirainen 2000, Tulonen ym. 2000, 2003, Nieminen 2003, Piirainen ym. 
2013). Ravinteiden ja raskasmetallien hidasliukoisuus tuhkassa merkitsee kuitenkin sitä, että tuhkalannoi-
tuksen ympäristövaikutusten selvittämiseksi tarvitaan pitkäaikaisia tutkimuksia (Nieminen 2003). Vaikka 
ravinteiden ja raskasmetallien huuhtoutuminen tuhkalannoitetuista metsistä on ollut vähäistä (Piirainen 
2000, Tulonen ym. 2000, 2003), lannoitettujen alueiden alapuolisissa järvissä on havaittu tuhkalannoituk-
sen jälkeen lievää perustuotannon nousua (Tulonen ym. 2000). Lisäksi Tulonen ym. (2000) raportoivat tuh-
kalannoituksen jälkeisestä rataseläinten runsastumisesta ja siten muutoksista eläinplanktonlajistossa. Väli-
töntä raskasmetallien kertymistä ravintoketjussa ei havaittu. Tulonen ym. (2000) päättelivät, että tuhkalan-
noituksesta ei ollut selvää välitöntä vaikutusta vesistölle, kun pienten latvajärvien valuma-alueesta käsitel-
tiin alle 20 %. Vähäinen fosforin huuhtoutuminen tuhkalannoitetuilta alueilta voi kuitenkin jatkua pitkään, 
sillä tuhkalannoitettujen alojen maaperän ravinnepitoisuuksien ja pH-arvojen on todettu pysyvän korkealla 
tasolla kymmeniä vuosia (Moilanen & Issakainen 2000). Tuhkan nopeasti liukenevat ainesosat (kalium, sul-
faatti, kloridi) huuhtoutuvat helpommin turvemailta verrattuna kivennäismaihin (Tulonen ym. 2000). Pitkä-
aikaisen ja korkean kuormituksen vaikutuksia järviekosysteemiin ei tunneta.  
 
Turvemaiden lannoitteena on käytetty myös RautaPK:ta, johon on lisätty valmistusprosessissa rautaa. Rau-
tayhdisteet sitovat fosforia, eikä tutkimuksissa ole saatu viitteitä fosforin huuhtoutumisesta erilaisista Rau-
taPK-lannoitteista (Nieminen 2005). Lannoitteet on viime vuosiin asti levitetty ilmasta helikopterilevityk-
senä, jossa Silverin ja Saarisen (2007) tekemän laajan levitystasaisuustutkimuksen mukaan keskimäärin hie-
man alle 3 % lannoitteesta päätyy ojiin.  

4.5. Vesistökuormitus heikentää vesien ekologista ja kemiallista tilaa  

Vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ihmistoiminnan vaikutusta vastaanottavan vesistön 
eliöstöön, kasvillisuuteen, ravinteisuuteen, happamuuteen, näkösyvyyteen sekä hydromorfologisiin tekijöi-
hin kuten talvialenemaan ja vaellusesteisiin. Kemiallisen tilan arvioinnissa verrataan vesissä olevien 
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vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia lainsäädännössä asetettuihin ympäristölaatunormeihin. 
Metsätalouden aiheuttamat muutokset valumavesien laadussa voivat vaikuttaa sekä vastaanottavien vesis-
töjen ekologiseen että niiden kemialliseen tilaan aiheuttamalla liettymistä, vesien samenemista ja tummu-
mista, rehevöitymistä, happiongelmia sekä raskasmetallien kertymistä. Metsätalouden aiheuttaman kuor-
mituksen vaikutukset korostuvat latvavesissä, joihin kohdistuu yleensä vain vähän muuta ihmistoiminnasta 
peräisin olevaa kuormitusta (Åström ym. 2001, Kauppila ym. 2016).  
 
Kuormitus vaikuttaa vesistöjen ja pienvesien kemialliseen ja biologiseen tilaan, kuten happamuuteen, biolo-
giseen hapenkulutukseen, kasviplanktonin määrään, pohjaeläimiin, vesikasveihin sekä kalastoon (esim. 
Wahlström ym. 1996). Ojitusten aiheuttama kiintoaine- ja ravinnekuormitus vaikuttaa luonnon monimuo-
toisuuteen lajisto- ja ekosysteemitasolla, sillä se aiheuttaa elinympäristöjen liettymistä ja rehevöitymistä. 
Hakkuut muuttavat rantametsien rakennetta, sillä ne vähentävät puuston varjostusta ja nostavat veden 
lämpötilaa. Muutokset virtavesien valo- ja lämpöympäristössä sekä kiintoainepitoisuudessa. vaikuttavat 
pohjalevästöön, -eläimistöön ja kalastoon (Holopainen ja Huttunen 1998, Jutila ym. 1999, Liljaniemi ym. 
2002).  
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Kuva 3. Kiintoainekuormituksen erityispiirteet 
 
 

4.6. Kiintoaine liettää ja samentaa vesistöjä  

Samentuminen voi aiheutua sekä epäorgaanisesta että orgaanisesta kiintoaineksesta (Evans 1994, Horppila 
& Nurminen 2003, Lind 2003) ja toisaalta myös runsaasta kasviplanktontuotannosta (Anderson ym. 2002). 
Samentuminen muuttaa merkittävästi järviekosysteemin toimintaa, sillä se vaikuttaa pohjien liettymisen 
lisäksi ravinteiden kiertoon, perustuotantoon, valaistun kerroksen syvyyteen sekä eläinplanktonin ja kalojen 
saalistustehokkuuteen (esim. Kirk & Gilbert 1990, Hellström 1991, Lind 2003, Pekcan-Hekim 2007). Samen-
tuminen vaikuttaa vesistöjen peto-saalissuhteisiin, sillä useimmat kalat saalistavat näön avulla (Guthrie & 
Muntz 1993). Savisameissa vesissä särkikalat yleensä runsastuvat muiden lajien kustannuksella, sillä niiden 
saalistustekniikka suosii heikompia valaistusolosuhteita (Lammens ym. 1987). Muutokset kalastossa heijas-
tuvat usein alemmas ravintoketjussa, sillä planktivoriset (eläinplanktonia saalistavat) kalat säätelevät eläin-
planktonin runsautta, jotka puolestaan säätelevät kasviplanktonbiomassan määrää (Carpenter ym. 1985).  
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Kuva 4: Humuskuormituksen erityispiirteitä  
 
Ojitusten on todettu vähentäneen pohjaeläinten määrää johtuen enimmäkseen kiintoaineen pohjia liettä-
västä vaikutuksesta, joka estää pohjaeläinten liikkumista, ruokailua ja hapen saantia (Vuori ym. 1995). Sa-
mat vaikutukset ulottuvat myös kalojen poikastuotantoon, ja kiintoaineen on todettu tuhoavan pohjaku-
tuisten kalojen lisääntymisalueita (Jutila ym. 1999). Samentuminen voi johtaa häiriöihin vesieliöiden lisään-
tymisessä, poikasten kuoriutumisessa sekä erilaisten tautien vastustamisessa (Coen 1995). Pitkittynyt altis-
tus kiintoaineelle saattaa myös vaurioittaa kalojen kidusrakenteita (Au ym. 2004).  
 
Veteen liuennut kiintoaine absorboi auringonsäteiden lämpöenergiaa ja nostaa veden lämpötilaa (Reid 
1961, Ryder & Pesendorfer 1989). Sameus voi vähentää valon tunkeutumista vesipatsaan läpi ja vaikuttaa 
vesikasvien yhteyttämiseen ja välillisesti liuenneen hapen pitoisuuksiin (Berry ym. 2003). Valaistusolosuh-
teiden muuttuminen saattaa samalla johtaa leväbiomassan lisääntymiseen.  
 

4.7. Ravinnekuormitus lisää kasviplanktontuotantoa ja vesikasvilli-
suuden leviämistä  

Ihmistoiminnan aiheuttama ravinnekuormitus ja siitä seuraava rehevöityminen ovat suurimpia makean ve-
den ekosysteemejä uhkaavia ongelmia (Smith 2003, Schindler 2006). Typpi ja etenkin fosfori ovat tärkeim-
mät ravinteet, jotka säätelevät järvien perustuotannon tasoa (esim. Healey & Hendzel 1979, Hecky & Kil-
ham 1988). Rehevöityminen on järvien luontainen kehityssuunta, mutta rehevöityminen on kiihtynyt ihmis-
toiminnan takia. Vesistön vaste ulkoisen ravinnekuormituksen lisääntymiseen on usein välitön 
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perustuotannon tason kohoaminen, mikä näkyy voimistuneina leväkukintoina ja vesikasvillisuuden runsas-
tumisena (esim. Wetzel 2001).  
 
Rehevöityneessä vesistössä korkean perustuotannon takia suuri määrä orgaanista ainesta myös hajoaa ja 
kuluttaa hajotessaan happea. Rehevöitymisestä johtuva biologisen hapenkulutuksen lisääntyminen voi joh-
taa happikatoihin, mikä vaikuttaa niin pohjaeläimiin, kaloihin kuin ravinnekiertoihinkin (Correl 1998, Ludsin 
ym. 2009, Foley ym. 2012). Fosfori sitoutuu rauta- ja alumiiniyhdisteisiin ja voi hapellisissa olosuhteissa pi-
dättyä sedimenttiin. Hapettomissa olosuhteissa sidokset kuitenkin katkeavat ja fosforia vapautuu sedimen-
tistä. Sedimentoitunut kiintoaine ja siihen sitoutuneet ravinteet voivat myös sekoittua uudelleen (resuspen-
doitua) vesimassaan aallokon, erilaisten virtausten ja eliöiden vaikutuksesta (Evans 1994). Tuulille alttiissa 
järvissä sedimentin resuspension aiheuttama ravinnekuormitus voi olla monikertainen ulkoiseen kuormi-
tukseen nähden (Niemistö 2008). Toisaalta vähäinenkin ulkoinen kuormitus on tällaisissa järvissä merkittä-
vää. Kerran järveen päätyneet ravinteet jäävät resuspension takia pitkäksi aikaa biologiseen kiertoon.  

4.8. Humuskuormitus vaikuttaa vesistön lämpötilaan ja happitalou-
teen  

Humuksen ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen on sitä suurempaa, mitä suurempi on turvemaiden osuus 
valuma-alueen pinta-alasta (Kortelainen & Saukkonen 1998, Mattsson ym. 2003, Kortelainen ym. 2006, 
Rantakari ym. 2010). Valumaveden orgaanisen kokonaishiilen (TOC) pitoisuudet ovat korkeampia havumet-
sävaltaisilla kuin lehtimetsävaltaisilla alueilla (Kortelainen 1999a), ja kuusivaltaisilla alueilla korkeampia kuin 
mäntyvaltaisilla alueilla (Mattsson 2010). Pääosa hiilestä huuhtoutuu vesistöihin joko keväisin lumien sula-
essa tai syksyisin rankkasateiden aikana, jolloin myös suurin osa vuotuisesta valunnasta tapahtuu (Kortelai-
nen 1999a, Laudon ym. 2004). Ilmastonmuutoksen ennustetaan johtavan kasvukauden pidentymiseen ja 
sateisuuden lisääntymiseen, mikä voi lisätä vesistöjen humuskuormitusta (Sarkkola ym. 2009).  
 
Vain pieni osa liikkeelle lähtevästä orgaanisesta kiintoaineesta sedimentoituu ojitusalueen rakenteisiin, sillä 
orgaanisten kiintoainepartikkeleiden sedimentaatio on vähäistä niiden alhaisen tiheyden vuoksi (Marttila & 
Kløve 2010). Kun orgaaninen kiintoaine hajoaa ojitusalueen alapuolisessa vesistössä, siitä muodostuu liu-
koista hiiltä (DOC) (Koelmans & Prevo 2003). Orgaaniset hapot, joita humus pääasiassa sisältää, voivat alen-
taa vastaanottavan vesistön alkaliniteettia (puskurikykyä) ja pH-arvoa (Kortelainen 1999b).  
 
Humusyhdisteiden ja liuenneen orgaanisen hiilen aiheuttama veden tummuminen vaikuttaa sekä suorasti 
että epäsuorasti kaikkiin järvissä eläviin eliöihin. Humus muuttaa veden valaistusolosuhteita ja sitä kautta 

vaikuttaa vastaanottavan vesistön veden lämpötilaan ja happipitoisuuteen (Weyhenmeyer ym. 2016, Sepp 

ym. 2018, Pilla ym. 2018). Humusyhdisteet absorboivat voimakkaasti valoa, ja humuspitoisissa vesistöissä 
valo sammuu nopeasti (Kirk 1994). Pienissä humusjärvissä hapettunut veden pintakerros voi olla niin ohut, 
että se voi vaikeuttaa kalojen ravinnonhankintaa ja kutupaikkojen löytymistä (Rask ym. 1999). Vähähappi-
nen alusvesi vaikeuttaa kalojen menestymistä (Rask ym. 1999) ja voi muuttaa suuriakin pohja-alueita ka-
loille elinkelvottomiksi (Sutela ym. 2007). Valaistuksen muutokset vaikuttavat huomattavasti kalojen ravin-
nonkäyttöön ja kasvuun (Estlander ym. 2010, 2012).  
 
Humuskuormitus vaikuttaa myös vesien raskasmetallipitoisuuksiin ja raskasmetallien esiintymismuotoon. 
Valtaosa vesistöihin huuhtoutuvasta elohopeasta kulkeutuu humukseen sitoutuneena (Bishop ym. 2009), 
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joten humuskuormituksen torjuminen vähentäisi myös vesistöjen elohopeakuormitusta. Humusyhdisteet 
voivat aiheuttaa elohopean metyloitumista valuma-alueella ja vesistöissä (Rask ym. 1999). Metyylielohopea 
on orgaanisessa muodossa olevaa liukoista elohopeaa, jota muodostuu alkuaine- ja ionimuodossa olevasta 
elohopeasta prosessissa, jota kutsutaan metyloitumiseksi. Sen lisäksi mikrobien aikaansaamaa elohopean 
metylaatiota tapahtuu humusyhdisteiden hajotessa vedessä. Elohopea rikastuu tehokkaasti humusjärvien 
ravintoketjuissa ja humuspitoisten järvien kaloista on mitattu korkeita elohopeapitoisuuksia (Rask ym. 
1999, Porvari 2003).  
 
Happipitoisessa vedessä rauta ja alumiini ovat sitoutuneena humukseen, eivätkä aiheuta haitallisia vaiku-
tuksia kalastolle (Vuori ym. 1995). Veden voimakas tummuminen voi kuitenkin heikentää vesistön happita-
loutta ja vapaana vedessä esiintyvä epäorgaaninen rauta ja alumiini ovat eliöille myrkyllisiä (Vuorinen ym. 
1995). Alumiini heikentää esimerkiksi kalojen kasvua ja kidusten kaasunvaihtoa (Vuorinen ym. 1995). 

4.9. Käytössä olevilla vesiensuojelumenetelmillä ehkäistään lähinnä 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden kuormitusta  

Laskeutusaltaat  

Laskeutusaltaassa veden virtausnopeus hidastuu ja kiintoainetta laskeutuu painovoiman vaikutuksesta al-
taan pohjalle. Laskeutusaltaat toimivat tehokkaimmin silloin, kun veden virtausnopeus on pieni ja kiintoai-
nepitoisuudet ovat korkeita.  
 
Laskeutusaltailla voidaan poistaa kiintoaineesta keskimäärin 30 % (Joensuu ym. 1999). Ensimmäisenä ojien 
kunnostamisen jälkeisenä vuonna laskeutusaltaat poistavat keskimäärin 18 % kiintoaineesta (Joensuu ym. 
1999). Altaiden pidätysteho on heikoin paksuturpeisilla ojitusalueilla (Manninen 1998, Joensuu ym. 1999, 
Haahti ym. 2018), tai alueilla, joilla ojat ulottuivat hienojakoiseen kivennäismaahan saakka (Joensuu ym. 
1999). Kaikkein hienojakoisimpien, massaltaan pienien lajitteiden pidättäminen laskeutusaltaisiin ei on-
nistu. Etenkin orgaanista kiintoainetta on vaikea pidättää laskeuttamalla, koska se on kevyttä ja laskeutuu 
huonosti (Marttila & Kløve 2010). Tutkimuksissa on myös havaittu, että riittävillä virtaamilla laskeutusal-
taista saattaa erodoitua kiintoainesta takaisin valumavesiin (Kløve 2000).  
 
Laskeutusaltailla on saatu pidätettyä osa kiintoaineeseen sitoutuneesta kokonaisfosforista ja -typestä 
(Kløve 2000, Joensuu 2002). Liukoisiin ravinteisiin ja liukoisen orgaanisen hiilen pidätykseen niillä ei kuiten-
kaan ole vaikutusta (Joensuu 2002).  
 
Lietekuopat  

Lietekuoppien tavoitteena on pidättää pohjakulkeumana liikkuvaa karkeaa kiintoainetta. Suositusten mu-
kaan niitä kaivetaan syvennyksinä tai levennyksinä sarkaojiin vähintään 100 m välein. Lietekuopat peruste-
taan kohtiin, joissa veden virtaus hidastuu luontaisesti.  
Lietekuoppien tehosta vesiensuojelurakenteena ei ole tutkimusnäyttöä. Sen sijaan Haahdin ym. (2018) mal-
linnustutkimusten perusteella lietekuopat saattavat paksuturpeisilla aloilla jopa lisätä kiintoainekuormi-
tusta.  
 
Kaivu- ja perkauskatkot  
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Toiminnallisesti kaivu- ja perkauskatkot ovat pienimuotoisia pintavalutuskenttiä. Ne ovat muutaman metrin 
pituisia kaivamattomia/perkaamattomia osuuksia, jotka hidastavat virtausnopeutta ja suodattavat kuormi-
tusta. Haahdin ym. (2018) mukaan kaivu- ja perkauskatkoilla voidaan ehkäistä pohjaeroosiota melko tehok-
kaasti. Lisäksi Wallage ym. (2006) on esittänyt, että ojien tukkimisen avulla olisi mahdollista pidättää myös 
liuenneen orgaanisen hiilen kuormitusta.  
 
 
Virtaamansäätö putki- ja pohjapatojen avulla  

Putki- ja pohjapatojen avulla voidaan hidastaa virtausnopeutta ja ehkäistä siten eroosiota. Putkipatojen tar-
koituksena on viivyttää ja varastoida vettä ojastossa väliaikaisesti. Niiden on havaittu pidättävän tehok-
kaasti (81─90 %) turvemailta ojitusten seurauksena vapautuvaa kiintoainesta (Marttila & Kløve 2010). Sa-
malla pystytään poistamaan tehokkaasti kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia ja typpeä (Marttila & Kløve 
2010). Myöskään padottavat rakenteet eivät kuitenkaan merkittävästi poista valumavesistä liukoisia ravin-
teita tai liuennutta orgaanista hiiltä.  
 
Putkipatorakenteen yhteydessä tapahtuva väliaikainen vesien varastointi ei nosta ympäröivän alueen poh-
javedenpintaa tai vaikuta puuston kasvuun (Hökkä ym. 2011).  
 
Pintavalutuskentät  

Ojitusalueilla voidaan käyttää vesiensuojelukeinona pintavalutuskenttiä, joiden kautta metsänkäsittelyalu-
eiden vedet johdetaan vesistöön (Hynninen ym. 2010). Tavoitteena on pidättää valumavesiin huuhtoutunut 
kiintoaine ja ravinteet pintavalutuskentän maaperään ja kasvillisuuteen. Erityisesti soille perustetut pinta-
valutuskentät ovat osoittautuneet tehokkaiksi valumavesien puhdistajiksi (esim. Heikkinen ym. 1994, Heik-
kinen ym. 2018). Pintavalutuksella kiintoaineesta voitaisiin poistaa jopa 70–100 %, mutta käytännön vesien-
suojelutoimenpiteenä pintavalutusta käytetään vielä toistaiseksi melko vähän (Nieminen ym. 2005). Kiinto-
aineen lisäksi pintavalutuskentät poistavat valumavesistä myös liukoisia ravinteita (Hynninen ym. 2010). 
Pintavalutuskenttien pidätyskyky kuitenkin vaihtelee eri ravinteiden osalta (Heikkinen ym. 2018). Jos kentät 
ovat pienialaisia tai niissä on merkittäviä oikovirtauksia, osasta kentistä saattaa myös vapautua enemmän 
liukoisia ravinteita kuin ne pidättävät (Hynninen ym. 2010).  
 
Pintavalutuskentät eivät poista humusta, vaan usein jopa lisäävät sen kuormitusta vesistöihin, sillä pintava-
lutuskentästä voi vapautua orgaanista hiiltä (Nieminen ym. 2005, Kantonen 2011). On myös havaittu, että 
pintavalutuskentillä humusyhdisteet voivat kilpailla maaperässä samoista pidätyspaikoista fosfaatin kanssa 
(Nieminen ym. 2008). Metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama orgaanisen aineen huuhtoutumisen lisäänty-
minen voi siten johtaa pintavalutuskentällä fosforin pidätyskyvyn huononemiseen.  
 
Suojavyöhykkeet  

Suojavyöhykkeitä voidaan jättää uudistamishakkuissa, maanmuokkauksissa, kulotuksessa, kantojen nos-
tossa, ojien kunnostuksessa sekä lannoituksessa.  
 
Metsätaloustoimenpiteet ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia purojen levä- ja bakteerituotannolle 
(Holopainen & Huttunen 1995). Ravinnekuormituksen ohella valaistusolojen muutos avohakkuun jälkeen 
voi lämmittää purovettä ja sitä kautta lisätä uoman perustuotantoa. Suojavyöhykkeen jättäminen metsän-
käsittelyalueen ja vesistön tai pienvesikohteen väliin on tärkein päätehakkuisiin liittyvä 
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vesiensuojelumenetelmä (esim. Heinonen ym. 2005). Puustoisen suojavyöhykkeen jättäminen puron ja toi-
menpidealueen väliin voi ehkäistä perustuotannon kasvua ja ravinnepitoisuuksien nousun aiheuttamia 
muutoksia levälajistossa.  
 
Valumavesien ravinteet pidättyvät suojavyöhykkeillä sekä maaperään että kasvillisuuteen (Sallantaus ym. 
1998; Silvan ym. 2003; Väänänen ym. 2007). Suojavyöhyke estää ravinteiden pidättämisen ohella maanpin-
nan rikkoutumisen aiheuttamaa kiintoaineshuuhtoumaa vesistöihin. Suojavyöhykkeet voivat kuitenkin li-
sätä liukoisen hiilen huuhtoutumista ojitusalueelta (Nieminen 2004, Nieminen ym. 2005). On myös ha-
vaittu, että suojavyöhykkeet eivät välttämättä pidätä fosfaattifosforia (Haapanen ym. 2006; Sallantaus ym. 
1998; Väänänen ym. 2007). Tähän voi vaikuttaa valumavesien hydrologisten reittien muuttuminen suoja-
vyöhykkeen jättämisen seurauksena (Haapanen ym. 2006; Sallantaus ym. 1998). Suojavyöhykkeen ajouriin 
saattaa muodostua ohivirtauksia, jolloin ravinteet ja kiintoaine pääsevät suoraan vesistöihin ilman kontak-
tia suojavyöhykkeen maaperän kanssa, jolloin pidättymistä ei tapahdu.  
 
Kosteikot  

Metsätaloudessa kosteikkojen käyttö on vielä hajanaista. Kosteikon mitoitus valuma-alueeseen ja virtaa-
maan nähden on tärkeä. Joensuu ym. (2013) tekemän, metsätalouden vesiensuojelukosteikkoihin liittyvän 
selvityksen perusteella parhaiten kiintoainetta sitovat kosteikot, joissa on sekä syvänteitä että matalia osia 
ja kasvillisuutta. Fosfaattifosforin, kokonaisfosforin, kaliumin ja typen pidätykseen kosteikoilla ei kuitenkaan 
kyseisessä selvityksessä havaittu huomattavaa vaikutusta.  
 
Uusia menetelmiä tutkitaan ja kehitetään  

Käytössä olevilla menetelmillä ei vielä pystytä tehokkaasti poistamaan turvemaiden valumavesistä liukoisia 
ravinteita ja liuennutta orgaanista hiiltä. Uusi menetelmiä on kuitenkin kehitteillä.  
 
Puumateriaalin hyödyntäminen valumavesien puhdistuksessa  

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeessa tutkitaan biohiilen tehoa turvemaiden hakkuiden ai-
heuttamien ravinnepäästöjen hallinnassa. Alustavien tulosten perusteella biohiili on potentiaalinen keino 
vähentää metsätalouden valumavesien ravinnepitoisuuksia. Tutkimuksissa on havaittu, että biohiilen avulla 
pystytään poistamaan valumavedestä typpeä silloin, kun sen pitoisuus valumavedessä on korkea (M. Palvi-
ainen, suullinen tiedonanto).  
 
Lisäksi SYKEn, Suomen Metsäkeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Pohjoisen Keski-
Suomen ammattiopiston PuuMaVesi-yhteishankkeessa tutkitaan puuta hyödyntävän biologisen vesiensuo-
jelumenetelmän tehoa useilla metsätalousalueilla.  

4.10. Jatkuva kasvatus ojituksen vaihtoehtona  

 
Koska vesiensuojelurakenteet pystyvät poistamaan vain osan kiintoaineksesta, vesiensuojelun tehosta-
miseksi on tärkeää jättää ojat perkaamatta tapauksissa, jolloin puuston haihdunta riittää ylläpitämään riit-
tävää kuivatustilaa (Sarkkola ym. 2012, Haahti ym. 2018). Puuston kasvulle sopivaksi kuivatustilaksi on arvi-
oitu loppukesän keskimääräisillä sääolosuhteilla 30─40 cm syvyydellä oleva pohjavedenpinnantaso, jolloin 
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puusto ei kärsi liiasta kosteudesta ja hapettomista olosuhteista (esim. Sarkkola ym. 2012). On arvioitu, että 
120─150 m3/ha puusto riittäisi ylläpitämään vesitaloutta, vaikka ojat olisivat huonossa kunnossa (Sarkkola 
ym. 2013). Luonnonvarakeskuksessa on käynnissä kokeita, joilla tutkitaan peitteisen metsänkasvatuksen 
vesistövaikutuksia.  
 
Myös Itä-Suomen yliopistossa pyritään selvittämään eri metsänkasvatus- ja käsittelymenetelmien vaiku-
tusta metsien hiilivirtoihin ja selvittämään peitteisen kasvatuksen vaikutuksia turvemaiden metsien liuen-
neen orgaanisen aineksen ja ravinteiden huuhtoutumiseen.  
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 Tiivistelmä 

5.1. Monimuotoisuus vaarassa etenkin rehevillä Etelä-Suomen soilla 

 
Sekä suolajiston että -luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi osoittaa, että suoluontoon liittyy selvä 
monimuotoisuuden vähenemisen riski, joka on voimakkain ravinteikkailla suoluontotyypeillä. Etelä-Suo-
men tilanne on selvästi Lappia heikompi. Uhanalaisia suolajeja on 120, joista lähes puolet elää ensisijai-
sesti letoilla. Lukumääräisesti Punaisen listan suolajeissa on eniten perhosia ja kaksisiipisiä.  
 
Monimuotoisuuden köyhtymisen merkittävimpänä syynä on soiden metsäojitus, jonka seurauksena ve-
denpinnan lasku tasoittaa kasvupaikan sisäisiä ja kasvupaikkojen välisiä hydrologisia eroja. Ojitus hävit-
tää suon keskeisimmät toiminnalliset piirteet, luontaisen vesitalouden ja turpeenmuodostuksen ja ai-
heuttaa sukkession kohti metsäkasvillisuutta.  
 
Ojituksen jälkeisen muutoksen nopeus riippuu mm. suon ravinteisuudesta ja märkyydestä sekä ojituk-
sen tehosta ja puuston kasvusta. Kuivahkoilla ja karuilla soilla suolajistoa voi säilyä pitkäänkin ojituksen 
jälkeen, kun taas märemmät ja rehevämmät suot muuttuvat nopeammin ja perusteellisemmin. 

5.2. Monimuotoisuutta luonnonhoidolla, suojelulla ja ennallistami-
sella 

 
Turvekankaat ovat metsäluonnon uusympäristö, joiden määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut lä-
hes kolmeen miljoonaan hehtaariin. Vain hyvin pienellä osalla (alle 1 %) turvekankaista puustorakenne 
on arvioitu luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi. Soveltamalla talousmetsien luonnonhoidon 
keinovalikoimaa sekä monipuolisia metsänkasvatustapoja voidaan kuitenkin ojitettujen turvemaiden 
talousmetsissä hoitaa ainakin metsäluonnon, muttei enää niinkään suoluonnon monimuotoisuutta. 
 
Mikäli jatkuvan kasvatuksen käyttö yleistyy nimenomaan suometsissä, se tarkoittaa suometsille koros-
tunutta roolia jatkuvapeitteisyydestä hyötyvän metsälajiston turvaajana. Metsäkanalinnut ovat hyvä 
esimerkki todennäköisistä hyötyjistä. 
 
Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden monimuotoisuus hyötyy eniten ennallista-
misesta ja seuraavaksi eniten puubiomassan korjuusta. Myös nykytilaan jättäminen lisää suolajistolle 
sopivien elinympäristöjen määrää etenkin pitkällä aikavälillä. Metsätalouden tehostamisen skenaario 
heikentää selkeästi suokasveille sopivien elinympäristöjen määrää 

Soidensuojelun tavoitteena on vesitaloudeltaan ehyiden kokonaisuuksien säilyttäminen. Erityisen hai-
tallinen on yläpuolinen ojitus, joka katkaisee vesien virtauksen sekä kuivattaa ja karuunnuttaa alapuo-
lista suojelusuota. Ojitettujen soiden kunnostusojitukset, hakkuut ja maanmuokkaukset tulisi suunni-
tella siten, että vältetään muutokset ojittamattomien soiden vesitaloudessa.  
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5.3. Soiden suojelu  

Ensimmäiset soidensuojeluohjelmat valtion maille valmistuivat 1960 – luvulla.  Soidensuojelun perus-
ohjelmaan (Soidensuojelun perusohjelma I ja II, 1977 ja 1980) sisältyi noin 600 000 hehtaaria. Tänään 
suoalasta on suojeltu noin 13 %, pääosin Pohjois-Suomessa. Koko soiden suojeluala on tällä hetkellä 
noin 1,2 miljoonaa hehtaaria. Suojelu on toteutettu soidensuojelun perusohjelman kautta 1980-luvulta 
alkaen kansallispuistoina, erämaa-alueiden perustamisen yhteydessä ja Natura 2000-ohjelman kautta.   

Soidensuojelun täydennysohjelmaehdotus valmistui vuonna 2015, mutta sen toteutus ei ole merkittä-
västi edennyt yksityismaiden osalta (toteutettu 4000 ha, tavoite 80 000 ha). Ohjelman toteutuksen jat-
kaminen sisältyy kuitenkin Suomen nykyisen hallituksen ohjelmaan.  Soiden suojelualueet Suomessa 
(13%) 

Ennallistamisella on tarkoitus turvata soiden monimuotoisuutta sekä suojelualueilla että niiden ulko-
puolella. Ennallistaminen toteutetaan pääosin puiden poistamisella ja ojien patoamisella ja tukkimi-
sella. Suojelualueiden soita on ennallistettu n. 27 000 ha, tavoitteena on ennallistaa 15 000 lisähehtaa-
ria.  

Soiden suojelun tavoitteena on turvata luonnontilaisten soiden säilyminen ja toteuttaa suometsien 
luonnonhoitoa avohakkuita välttämällä.  

 

5.4. Ojitus muuttaa hydrologiaa 

 
Uudisojituksen hydrologiset vaikutukset riippuvat soiden ominaisuuksista, kuten puuston määrästä, tur-
velajista ja turpeen läpäisevyydestä, ojien syvyydestä ja sijoittumisesta, sekä ojitusalueen sijainnista va-
luma-alueella. Vesitase palautuu uudisojituksen jälkeen vähitellen, kun kehittyvän puuston haihdunta 

alkaa säädellä pohjaveden pintaa.  
 

Ojien kunnostamisen aiheuttamat muutokset ovat vähäisempiä. Merkittävin tekijä on kiintoainekuor-

mitus.  Kunnostusten vaikutus kiintoainepitoisuuksiin vaihtelee riippuen topografiasta, maalajista ja 

sääoloista.  
 

5.5. Päätehakkuut lisäävät päästöjä, lannoituksen merkitys pienempi  

Päätehakkuut ja niiden yhteydessä tehtävä maanmuokkaus lisäävät väliaikaisesti vesistöihin kohdistu-
vaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Harvennushakkuiden on sen sijaan oletettu vaikuttavan melko 
vähän kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin  

Turvemaiden avohakkuut lisäävät merkittävästi liuenneen orgaanisen hiilen ja typen eri fraktioiden 
huuhtoutumista. Päätehakkuun seurauksena typen ja fosforin huuhtoutuminen voi lisääntyä etenkin 
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karuilla soilla. Rehevämmillä soilla hakkuutähteistä vapautuvaa fosforia sitoutuu maaperän raudan ja 
alumiinin kanssa.  

Tuhkalannoitusten ei ole todettu aiheuttavan fosforin, typen, raskasmetallien tai orgaanisen hiilen mer-
kittävää huuhtoutumista valumavesiin Rikin, kaliumin, natriumin, kloridin ja mangaanin pitoisuudet va-
lumavesissä on kuitenkin todettu lannoittamattomia alueita korkeammiksi.  Turvemailla on käytetty PK-
lannoitetta, johon on lisätty rautaa. Rautayhdisteet sitovat fosforia ja estävät sen huuhtoutumista. Ylei-
simmin käytetyssä helikopterilevityksessä vajaat 3 % lannoitteesta päätyy ojiin. 

5.6. Vesistökuormitus heikentää vesien ekologista ja kemiallista tilaa  

 
Vesistöjen ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ihmistoiminnan vaikutusta vastaanottavan vesis-
tön eliöstöön, kasvillisuuteen, ravinteisuuteen, happamuuteen, näkösyvyyteen sekä hydromorfologisiin 
tekijöihin kuten talvialenemaan ja vaellusesteisiin. Kemiallisen tilan arvioinnissa verrataan vesissä ole-
vien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia lainsäädännössä asetettuihin ympäristölaatunor-
meihin. 

5.7. Kiintoaine liettää ja samentaa vesistöjä  

 
Samentuminen muuttaa merkittävästi järviekosysteemin toimintaa, sillä se vaikuttaa pohjien liettymi-
sen lisäksi ravinteiden kiertoon, perustuotantoon, valaistun kerroksen syvyyteen sekä eläinplanktonin 
ja kalojen saalistustehokkuuteen Veteen liuennut kiintoaine absorboi auringonsäteiden lämpöenergiaa 
ja nostaa veden lämpötilaa. 

5.8. Ravinnekuormitus lisää kasviplanktontuotantoa ja vesikasvilli-
suuden leviämistä  

 
Ihmistoiminnan aiheuttama ravinnekuormitus ja siitä seuraava rehevöityminen ovat suurimpia makean 
veden ekosysteemejä uhkaavia ongelmia. Typpi ja etenkin fosfori ovat tärkeimmät ravinteet, jotka sää-
televät järvien perustuotannon tasoa. 

5.9. Humuskuormitus vaikuttaa vesistön lämpötilaan ja happitalou-
teen  

Humuksen ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen on sitä suurempaa, mitä suurempi on turvemaiden 
osuus valuma-alueen pinta-alasta. Humusyhdisteiden ja liuenneen orgaanisen hiilen aiheuttama veden 
tummuminen vaikuttaa kaikkiin järvissä eläviin eliöihin. Humus muuttaa veden valaistusolosuhteita, 
lämpötilaa ja happipitoisuutta.  
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5.10. Käytössä olevilla vesiensuojelumenetelmillä ehkäistään lähinnä 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden kuormitusta  

Laskeutusaltaassa veden virtausnopeus hidastuu ja kiintoainetta laskeutuu altaan pohjalle. Altailla voi-
daan poistaa kiintoaineesta keskimäärin 30 %. Etenkin orgaanista kiintoainetta on vaikea pidättää las-
keuttamalla, koska se on kevyttä. Lietekuoppien tavoitteena on pidättää pohjakulkeumana liikkuvaa 
karkeaa kiintoainetta. Suojavyöhykkeillä valumavesien ravinteet pidättyvät sekä maaperään että kasvil-
lisuuteen. Pintavalutuskentillä pidätetään valumavesiin huuhtoutunut kiintoaine ja ravinteet maape-
rään ja kasvillisuuteen. Kaivu- ja perkauskatkot ovat pienimuotoisia pintavalutuskenttiä, muutaman 
metrin pituisia kaivamattomia osuuksia. Putkipatojen on havaittu pidättävän tehokkaasti (81─90 %) oji-
tusten seurauksena vapautuvaa kiintoainesta. 

5.11. Peitteinen metsänkasvatus ehkäisee eroosiota 

Koska vesiensuojelurakenteet pystyvät poistamaan vain osan kiintoaineksesta, vesiensuojelun tehosta-
miseksi on tärkeää jättää ojat perkaamatta tapauksissa, jolloin puuston haihdunta riittää ylläpitämään 
riittävää kuivatustilaa. Puuston kasvulle sopivaksi kuivatustilaksi on arvioitu loppukesän keskimääräisillä 
sääolosuhteilla 30─40 cm syvyydellä oleva pohjavedenpinnantaso, jolloin puusto ei kärsi liiasta kosteu-
desta ja hapettomista olosuhteista. On arvioitu, että 120─150 m3 ha─1 puusto riittäisi ylläpitämään vesi-
taloutta, vaikka ojat olisivat huonossa kunnossa.  

5.12. Metsätaloudesta aiheutuva vesistökuormitus suurempaa kuin 
aiemmin on arvioitu  

Metsätalouden kuormitus on viimeisimmissä tutkimuksissa havaittu suuremmaksi, kun verrataan omi-
naiskuormituslukujen perusteella arvioituun kuormitukseen. Aiemmissa laskelmissa ei ole huomioitu 
mm. uudisojituksen vaikutusta. 

Metsistä ja soilta tulevassa typpikuormituksessa on havaittu myös nouseva trendi johtuen todennäköi-
sesti ilmaston lämpenemisestä ja ojituksista sekä muista metsätalouden toimenpiteistä. Typpipitoisuu-
den nousu korreloi orgaanisen hiilen pitoisuuksien kanssa. Orgaanisen hiilen pitoisuuksissa trendi on 
ollut kasvava lähes kaikilla näytealueilla. 

Lämpötila on noussut keskimäärin 2 oC muutamassa vuosikymmenessä kaikilla kohteilla, mikä on kiih-
dyttänyt hajoamisprosesseja ja typen ja hiilen vapautumista orgaanisesta aineesta. 

Metsätalouden typpihuuhtouma on kuitenkin vain vajaat 20 % luonnonhuuhtoumasta.  
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