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Tapio pähkinänkuoressa
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Tapio Oy – valtion sidosyksikkö  asiantuntijapalvelut 
valtiolle, Inhouse -asema = Valtion organisaatioilla
sidosyksikköhankintamahdollisuus (= ilman kilpailutusta)

konsernin emo-osakeyhtiö
henkilöstö 17, LV n 2,1 M€

Tapio Silva Oy – tytäryhtiö

asiantuntijapalvelut, tuotteet  ja siementuotanto, kaikille 
asiakasryhmille,
henkilöstö 20, LV  tuotteet n 1,2 M€, siementuotanto n 
2,3 M€

Metsäkustannus Oy – tytäryhtiö
Metsälehti, Metsälehti Magazine, kirjat, verkkouutiset -
henkilöstö 20, LV n  4,2 M€

Konserni: Liikevaihto n. 9,7 M€, Henkilöstö 57, valtio 100 % 
omistus (VNK)
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Taustaa

Vesiensuojelun jatkuvaan parantamiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota Kansallisessa 
metsästrategiassa vuoteen 2025

”Kansalaisten mielikuva metsätaloudesta 
muodostuu muun muassa sen perusteella, miten he 
kokevat toimenpiteiden toteutukset ja 
vesiensuojelun suhteessa vesistöihin – lähin 
kokemuspiiri on yleensä oma mökkijärvi”
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Esimerkkejä kuormittavista 
metsätaloustoimenpiteistä
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Metsätalouden vesiensuojelun 
kannalta tärkeä lainsäädäntö
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Vesilain mukainen luvanvaraisuus

Metsätaloudessa kunnostusojitus tai siihen verrattava maanmuokkaus eivät 
ole luvanvaraista toimintaa

Ojittaminen vaatii luvan aluehallintovirastolta (AVI) vain, jos ojitus voi 
aiheuttaa vesialueen pilaantumista, esimerkiksi lisätä merkittävästi 
ravinnekuormitusta tai hapanta huuhtoumaa kuivatusvesiä vastaanottavassa 
vesistössä

Pelkkä samentuminen tai kiintoaineksen kulkeutuminen ei ole lain 
tarkoittamaa pilaamista

Virtaaman lisääminen ei laukaise luvanhakutarvetta, sen sijaan purouoman 
sulkeminen laukaisee luvantarpeen
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Lupa tarvitaan harvoin
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• Toimenpiteiden suositusten mukaisella 
toteuttamisella  pärjää pitkälle

• Erityiskohteina Naturavesistöt! –
Tarkennettu vesiensuojelusuunnitelma

• http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-
olevat-hankkeet/natura-vesiston-
kunnostusojituksen-hyvan-
vesiensuojelusuunnitelman-pilotti/

http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/natura-vesiston-kunnostusojituksen-hyvan-vesiensuojelusuunnitelman-pilotti/


Toiminta luonnontilaisten purojen 
yhteydessä
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Ojitusilmoitus

Ojittamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 60 
vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä

Ojien normaalista kevyestä puhdistamisesta ei tehdä ilmoitusta

Ilmoitusta vaativat:

• Metsien kunnostusojitukset

• Peltojen kuivatustavan muuttaminen salaojitukseksi

• Uusien peltojen raivaaminen

Pienten peltolohkojen salaojituksista pienen metsäkappaleen ojituksesta 
tai rakennuspaikan kuivatuksesta ei tehdä ilmoitusta 
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Ojitusilmoitus

Ilmoitusvelvollisuus ei koske pääsääntöisesti ojitusmätästystä, vaikka se 
käytännössä on kuivatukseen tähtäävää ojituksen kaltaista toimintaa

• Kohteet ovat usein pienialaisia

• Vain maaperän riskialttius, esimerkiksi alunamaat tai ojitusmätästys-alan 
sijainti vesistön välittömässä läheisyydessä voi synnyttää 
ilmoitusvelvollisuuden

• Toimijoilla voi itsellään olla talokohtaisia käytäntöjä ojitusilmoituksesta

• Rajaus 5 hehtaarin alarajasta on ainakin osassa ELY-keskuksia käytössä
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Metsälain muutos 2014: Uudistamisvelvoite 
poistui
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Vähätuottoiset ojitetut 
turvemaat

Varpu- ja 
jäkäläturvekankaat sekä 
niitä heikommat 
turvemaat



Uudistamisvelvoitteen poistuminen

Arvio määristä vaihtelee 600 000 – 1 milj. ha

Voidaan poistaa puustoa, kun alueelle jätetään riittävä taimettumista varmistava puusto

Saattaa lisätä jossakin määrin ravinteiden ja orgaanisen aineen huuhtoutumista

• Haihduttavaa ja ravinteita käyttävää puustoa ei ole aluksi riittävästi

Alueita voidaan hyödyntää eri tavoin: 

• Jätetään  ennallistumaan

• Ennallistetaan aktiivisesti

• Käytetään metsätalouden vesiensuojelussa esimerkiksi pintavalutuskenttinä tai 
kosteikkoina

• Mahdollistaa jatkossa vesien viivyttämisen aktiivisemman suunnittelun valuma-alueella
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Vesiensuojelu metsänkäsittelyssä
• Tärkeää tunnistaa vesiensuojelun kannalta 

merkittävät kohdat

• Vesistöjen (järvi, joki, puro) tai pienvesien (noro, 
lähde) läheisyydessä tai pohjavesialueella

• Alueelta johtaa toimivia ojia tai virtaa vesiä 
vesistöön tai pienvesiin 

• Kun maapohja on hienojakoista, lajittunutta ja 
viljavaa

• Kun alueella tehdään ojitusmätästystä, navero-
mätästystä tai kantojen nostoa

• Kun toimitaan kelirikkoaikana tai työssä on riski 
syntyä maastovaurioita
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Vesiensuojelu hakkuissa ja puunkorjuussa

• Kivennäismaalla 

• Kiintoaines
- Maanpinnan rikkoutuminen

• Typen ja fosforin valumia vesistöön 
muutaman vuoden ajan – maa paljaana, 
hakkuutähteet

• Turvemaalla 

• Kalium

• Humus ja kiintoaines
- Maan pinnan rikkoutuminen
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Suojakaistat metsänhoitositukset

• Vesistöjen ja pienvesien varrelle vähintään     
5 metrin suojakasita

• Rajaus olosuhteiden mukaan
- Maasto, puusto, vesistö, valunta

• Ei maan muokkausta eikä pinnan rikkomista

• Pienpuusto ja pensaat jätettävä

• Ainespuut voi puida ulkopuolelta tai 
kantavana aikana 

• Ei vettä johtavia ajouria suojakaistoille

• Suositeltava paikka säästöpuille

• ei hakkuutähteitä suojakaistalle eikä veteen
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Uoman ylitys

• Puunkorjuussa tulee välttää purojen, 
norojen ja isompien ojien ylitystä

• Jos on päästävä yli:

• Kantavat reunat , kovapohjainen uoma

• Ylityspaikka suojataan latvuksilla 

• Ylitys puilla tai kevytsillalla

• Purettava ja siivottava ajon jälkeen

• Arvokkaiden elinympäristöjen 
ominaispiirteet säilytettävä ja koneilla 
liikkumista vältettävä niiden 
läheisyydessä
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Vesiensuojelu energiapuun korjuussa

• Hakkuutähteiden korjuu 

• vähentää ravinteiden huuhtoutumista

• Jos mahdollista, ei havu ja 
kantovarastoja ojan päälle 
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Vesiensuojelu kannonnostosssa

• Kantojen nosto

• Lisää koneiden käyntikertoja  

• Paljastaa kivennäismaata

• Ei pohjavesialueella

• Ei jyrkissä eroosioherkissä rinteissä 
Vähintään 5 m suojakaista vesistöihin 
sekä pienvesiin ja 1 m ojaan

• Kannon nosto + maanmuokkaus  
edellyttää kunnollisia  
vesiensuojelumenetelmiä

• Ei kantokasoja suojavyöhykkeille
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Vesiensuojelu maanmuokkauksessa

• Riittävän tehokas, mutta mahdollisimman 
vähän maanpintaa rikkova menetelmä

• Ota huomioon  menetelmän valinnassa

• Maalaji

• Maapinnan muodot

• Vesitalouden järjestelytarve

• Sijainti vesistöön, pienveteen ja pohjaveteen 
nähden

• Suojakaistat vähintään 

• 5 m vesistöön ja pienveteen, ojaan 1 m

• ei muokata, mutta voi istuttaa puita
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Äestys, laikutus, laikku- ja kääntömätästys

• Äestys

• Karkeilla mailla ei yleensä ongelma

• Vaot mahdollisimman poikki rinteen

• Kaivukatkoja rinteeseen

• Laikutus, laikkumätästys, kääntömätästys

• Ei ongelmallinen, koska ei vettä johtavia 
kanavia

• Kääntömätästys paljastaa vähiten 
maanpintaa

• Suojavyöhykkeillä ei maanmuokkausta
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Naveromätästys

• Kohteilla joilla tarvitaan pintavesien 
ohjailua, mutta ei kuivatusta

• Älä kaiva naveroa rinteen suuntaisesti

• Jätä kaivukatkoja ja tee lietekuoppia 50 
metrin välein. 

• Lietekuopat etenkin naveron päähän

• Älä yhdistä naveroita vesistöön, 
pienveteen tai toimivaan ojaan

• Jätä naveroihin veden virtaamista 
hidastavia kiviä ja kantoja

• Älä perkaa toimivia kuivatusojia 
tarpeettomasti 14.5.2018Tapio Oy           Samuli Joensuu              Ilppo Greis 21



Ojitusmätästys
• Kohteilla, jotka tarvitsevat peruskuivatusta

• Kaivukatkoja ja lietekuoppia 50 merin välein

• Johda vedet ensisijaisesti pintavaluntana 
pois uudistusalalta tai vesistöön

• Jätetään kaivamatta muutama metri  ojaa 
ennen kuvion rajaa

• Eroosioherkillä ja isommilla uudistusaloilla, 
sovella kunnostusojituksen vesiensuojelua

• Ei vesiä luontokohteille ellei tarkoituksena 
ole tulvittaa alueita tai elvyttää 
pienkosteikkoa
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14.5.2018

Uudistusalalla 
olevien vanhojen
ojien perkaus 
edellyttää kunnostus-
ojitussuunnitelmaa ja
vesiensuojelu-
suunnitelmaa
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Suomen 
metsäkeskuksen 
sivuilta löytyy 
maanmuokkauksen 
suunnitteluun 
hyödyllisiä aineistoja 

https://metsakeskus.maps.arcgi
s.com/apps/MapSeries/index.h
tml?appid=9fff2da9d8ed48deb
2f28e4ae629bba0
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Paikkatiedon hyödyntaminen
maanmuokkauksen suunnittelussa

Luonnonhoidon 
paikkatietoaineistot –sivuilla 
löytyvät muun muassa:

- Ilmakuvat

- Kitu- ja joutomaa-alueet

- Korjuukelpoisuus

- Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys

- Pintavesien kulkua kuvaavat kartat

- Pohjavesialueet

- Valuma-alueen määritystyökalu

- Vinovalovarjoste

- Veden johtamiseen soveltuvat suot
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Laserkeilausaineistoa kannattaa hyödyntää 
maanmuokkauksen suunnittelussa
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Vesiensuoejlu metsätienrakentamisessa ja 
kunnostusojituksessa
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Eroosion esto metsätien rakentamisessa

• Tien ja tiealueen syöpymisellä on aina 
vesistövaikutuksia

• Hyvä suunnittelu ja rakentamistapa 
suojelevat rakenteita ja vesistöjä

• Mitoita rumpu oikein ja sulata se keväällä

• Rinteessä johda vedet kaivukatkolla ja

• viiksellä sivuun tai

• rummmulla tien ali alarinteeseen 

• Luiskat maalajin mukaan tasaisella kauhalla

• Lietekuopat, ei laskujaan suoraan vesistöön
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Vesieliöiden kulku rumpurakenteissa
• Metsäteiden rummut ovat merkittävä 

este vesieliöiden liikkumiselle

• Syynä eliöiden kannalta vääränlaiset 
putket ja väärä asennus.

• Tilanne on  korjattavissa

• Lisäämällä siltoja ja kaarirakenteita

• Korjaamalla rumpujen korkeusasemaa

• Parantamalla rumpujen 
lähestymisalueita

• Lisäämällä rumpuun sen läpäisyä 
helpottavia kiviaineksia tai kiinteitä 
rakenteita 
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Vesieliöille helppokulkuisia rumpurakenteita
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Työmäärät romahtaneet

• Metsätien rakentamisen ja perusparantamisen ja kunnostusojituksen 
työmäärät ovat romahtaneet muutaman vuoden takaisista luvuista

• Tällä on lyhyelläkin aikavälillä vakavia seurauksia metsäteiden kuntoon ja 
teollisuuden puuhuoltoon tilanteessa, jossa puunkäyttö lisääntyy, kalusto 
järeytyy ja talven olosuhteet huononevat

• Pitkällä aikavälillä ojitusalueiden kuivatuksen rappeutuminen vähentää  
turvemaiden hakkuumahdollisuuksia ja vaikeuttaa puunkorjuuta
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Kunnostusojituksen ja 
metsätienrakennuksen työmäärien kehitys

Kunnostusojituksen toteutusmäärien kehitys 
vuosina 2001 – 2016

14.5.2018Tapio Oy           Samuli Joensuu              Ilppo Greis 32



14.5.2018

Laskeutusaltaat vesiensuojelurakenteena
• Laskeutusaltaiden mitoituksen perustana on 

vähintään hienon hiedan laskeuttaminen altaaseen

• Mitoitusvaluma arvioidaan Seunan (1983) 
virtaamamallien perusteella

• valuma-alueen pinta-ala

• korkeus mpy

• puuston määrä m3/ha

• Virtausnopeus enintään 1 cm/s

• Viipymä altaassa vähintään 1 tunti

• Yläpuolinen valuma-alue enintään 50 ha

• Allaspinta-ala tulisi olla 3-8 m2/valuma-alue ha

• Lietetilavuus tulisi olla 2-5 m3/valuma-alue ha

Uusi väitöstutkimus (Kersti Haahti 2018) osoittaa 
vanhan totuuden oikeaksi, että paksuturpeisilla alueilla 
nykysuositusten mukaisilla altailla ei ole yksistään 
riittävästi tehoa pidättämään hienoa turveainesta!
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Putkipato vesiensuojelurakenteena

• Virtaamansäätö perustuu mitoitusvirtaaman arviointiin

• ”Valutuksen säätöputken ” halkaisija arvioidaan virtaaman perusteella riittävän 
pieneksi, jotta tulvajaksolla padottumista tapahtuisi yläpuolisessa ojastossa

• Putken asennuskorkeus määritellään siten, että sekä altaan mitoitus sekä yläpuoleisen 
ojaston kuivatusteho säilyvät riittävinä

• Putkipato tehoaa laskeutusallasta paremmin veden mukana kulkeutuviin pieniin 
hiukkasiin
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Pintavalutuskentät

• Pintavalutuskentän teho 
riippuu kentän 
hyötypinta-alan 
suhteesta yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-
alaan

• Hyvin toimivalle kentälle 
saadaan jäämään myös 
veden mukana 
kulkeutuvaa hienoa 
kivennäismaa-ainesta ja 
turvehiukkasia
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Suomen 
metsäkeskuksen 
sivuilta löytyy 
kunnostusojituksen 
suunnitteluun 
hyödyllisiä aineistoja 

https://metsakeskus.maps.arcgi
s.com/apps/webappviewer/ind
ex.html?id=4ab572bdb631439d
82f8aa8e0284f663
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Vuoden 2018 aikana 
kunnostusojitus-
suunnittelijan 
käyttöön kerätään 
vastaava valikoima 
karttatasoja kuin 
luonnonhoidon 
paikkatietoaineistot
- Ilmakuvat

- Kitu- ja joutomaa-alueet

- Korjuukelpoisuus

- Maa-ainesten 
huuhtoutumisherkkyys

- Pintavesien kulkua kuvaavat kartat

- Pohjavesialueet

- Valuma-alueen määritystyökalu

- Vinovalovarjoste

- Veden johtamiseen soveltuvat 
suot
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Kiitos !
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