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Tarpeeksi
mutta
ei liian
syvälle
• Metsäojien kunnostuksen vaikutuksia
selvitellään hankkeella.

Keskiviikkona 9. syyskuuta 2020

Kahdella pulasjårvelåiq'iiå ktRalu-
eeila pyritåån selvittämään suorna-
laisen rnetsåteollisuuden tulevai-
suoden kannalta tärkeitä asioita.

Muutaman hehtaarin krralueet
Keinasperån Oravisuolla ja Kont-
tilan polvensuolla ovat tarkeå osa
kßällä aloitettua tutkimushanket-

Sen yhtenä tavoitteena on selvit-
taa vanhojen metsäojien perkaw
syvyyden vaikutusta niiden ilmav
to- Ja vesistöpüstöülin.

kehitethän Ii-
säksi työkaluja Ja • menetelmiä tur-
vernaiden metsien käytön
ja ilmastovaikutusten torjuntaan.

Hanketta johtaa projehipääl•
likkönä Samuli Joensuu Tapio
oy.stä. Mukana Euroopan alueke-
hitysrahaston pääasiassa rahoitta-
massa noin 470 000 euron suurui-

hankkeessa ovat myös Suc»
men ympäristökeskus, Luonnon.
varakeskus Suomen
keskus.

Tärkeänä lähtökohtana kaksi-
hankkeelle ovat metsäte-

Ollisuuden lisääntyneet investoin-
nit Pohjois•Suomeen, jossa puus-
tosta merkittävä osa kasvaa ojite-
tuilla Milla.

ORAVI- JA potvtRSORLA sijaitsevil•
1e ojitusalueille perattiin viime vii-
kolla koealueiden ojat, nykyi

"kka Kßkitalon kaivinkoneella 

sen noin 90:n, 60 ænttimetrin
syvyisiksi-

Ilkka Keskitalo teki hankkeen
käytännön työt Polovensuolla tai-
valkcskelaisen Jouko Kinnusen
kaivinkoneella-

Tuhansien ojakilometrien koke-
muksella hän arveli matalamman
ojan kaivamisen vaativan ainakin'
alkuun tottumista.

Syksyn aikana kummallekin koe-
alueelle rakennetaan tutkimuspis-
teet. Niistä tullaan ottamaan hank-
keen aikana kuukausittain vesi- ja

SYKEn tulee selvit-
tää veden laadun vaihtelua eri sy-
vyisissä

Vedestä mitataan kiintoaineksen

syvyytta Mkün&sa Reijo

ja ravinteiden määrä. sekä analy-
soidaan typen, Khforin ja
metallien pitoisuus.

LUKEN TUTKIJAT seuraavat pohjave

den pinnan vaihtelua ja käyvät ot-
tamassa soille rakennettavista mit-
tauspisteistä kaasunäytteet.

Niistä selviävät kasvihuonekaa-
sujen. hiilidioksidin ja metaanin,
määrät. kertoi suometsien erikois-
tutkija Hannu Hökkä.

Mies olettaa matalampien ojien
päästöjen olevan pienempiä kuin
tavallisten.

- Kuivatukseen matala oja riittää
vallan hyvin, puusto ei hevillä kär•
si liiasta vedestä.

kkalojen valmistelua 

puolelta valvonut asiantuntija Jani

Antila arvioi hänkin pääst*n jää-

vän pienemmiksi matalista ojista.

pelkästään turvemaiden päästö-
jen ei hankkeessa tn-
dytä. Samuli Joensuu

Mukana ovat myös metsien hii-

lensidonnan kehittymisen sekä
kunnostusojitusten vesistövaiku-
tuksien sel•.'ittäminen.

B)lvensuolle on Metsähallitus
Metsätalouden Reijo Kuosmanen
laatinut suunnitelman, josa
uksen lisäksi tukitaan entisiä ojia
sekä ohjataan vesiä takaisin suolle.

Oravisuolla koealue on Tor-
natorin ojitushanketta. Siellä ko-

myös vanhaa ojitusaluetta pato-

Jos siitä tulee toimiva. lisäänty
vät mahdollisuudet nykyistä pa-
rem paan vesiensuojeluun oji•
tusalueilla selvästi. arvioi tutkija
Mirkka Visuri Suomen ympäris-
tökeskuksesta.

Pintavalutuskenttien suunnit•
teluun saadaan hankkeen aikana
apuja uusimmista paikkatiedon ja
laserkeijauksen tekniikoista.

Tavoite on myös saada suunnit•
telan työkaluksi suosimulaatt(»
ri. Sillä voitaisiin arvioida kunnos-
tusojitusten tarve ja sen taloudel•
lisuus erilaisilla kohteilla, projekti-
päällikköJoensuu kertoo.

Ojakoe

• TurVl.hanke maabskuus.
sa ja kestSå kolme vuotta Siina
haetaan työkaluja ja -menetel•
mo turvemaiden metsien
ton vesistö• ja i irrvstovaikutus•
ten torjuntaan Toimilatovat Ta.
pio oy. SYKE. Luke. ja  Suomen

metsäkeskus Kumppaneita
Metsåhallitus Metsåtalous oy.
Tornator oy. hit-
to, Otso Metsåpaivelut. Eiy•
keskus ELP ja ja meV
satalousmlnisterW

Tapion keillaan pintavalunskentän


