
Metsätalouden mahdollisuudet vesien 
hallinnassa

28.10.2021
Samuli Joensuu, vesiensuojelun johtava asiantuntija
Tarja Anttila, asiantuntija



Nykyinen metsätalouden tukijärjestelmä Kemera

• Suometsien hoitoa tuetaan Kemera-varoin

• Tuen myöntämisen edellytykset suometsän hoitokohteelle

• Toteuttamissuunnitelman liitteenä on erillinen selvitys vesiensuojelun kannalta 
välttämättömistä toimenpiteistä - vesiensuojelusuunnitelma

• Puuston kasvu on alueella riittävää – hoitotoimenpiteen jälkeen kasvu on 
vähintään 1,5 m3/ha/v

• Kohde on vähintään 2 ha suuruinen yhtenäinen alue

• Kohteen puusto on metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa

• Kohteen ravinteisuustason alaraja on eteläisessä ja keskisessä Suomessa kuivaa 
kangasta vastaava ja pohjoisessa Suomessa kuivahkoa kangasta vastaava.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö. 2021. Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla – työryhmän muistio. 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162700/MMM_2021_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Suometsänhoidon suunnittelu uudessa 
kannustejärjestelmässä

• Suometsänhoidon kokonaisvaltainen 
suunnittelu yhden tai useamman 
maanomistajan tilan alueella
• Tavoitteena vesistöhaittojen minimointi
• Tuki vesiensuojelun toimenpiteiden 

toteutukseen
• Rahoitettavia 

vesiensuojelutoimenpiteitä ovat mm. 
pintavalutuskentät, putkipadot, ojien 
tukkiminen ja vesien johtaminen 
suoluonnon parantamiseksi.

• Ei erillistä tukea kunnostusojitukseen

Kuva: Maa- ja metsätalousministeriö. 2021. Metsätalouden kannustejärjestelmä 
2020-luvulla – työryhmän muistio. 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162700/MMM_2021_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Valuma-alue
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Suometsänhoito hankkeen suunnittelu ja 
vesiensuojelu



1.11.20216

Putkipadot

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

• Hyvä työnjohto tarpeen 

Samuli Joensuu



Pintavalutuskentän sijoittelussa tulee huomioida 
mahdollinen vesistön tulviminen

1.11.2021 Samuli Joensuu7



Tulvatasanteen sovellus metsätaloudessa; testihanke
Lopella

• Tulvatasanne on maaperästä ja kasvillisuudesta 
riippuen yleensä 30–60 cm alivesiuoman pohjaa 
korkeammalla

• tasanteen pohjan taso jätetään 10 – 20 cm uoman 
vedenpinnan tason yläpuolelle

1.11.2021

Tapio Oy
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Hallittu vesien viivyttäminen valuma-alueella

• Vesien palauttaminen
suojelualueille, avosoille tai 
ojien kunnostuksen
ulkopuolelle jääville vanhoille
ojitusalueille

• Tavoitteena vesiensuojelu ja 
elinympäristöjen tilan
parantaminen

• Mahdollisuudet
tulvasuojeluun
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Yhteistyön tarve valuma-aluekohtaisessa suunnittelussa

• Ojien kunnostamishankkeissa ei 
yleensä yhteyksiä alapuolisten 
viljelysvaltaojien ojitusyhteisöjen 
kanssa

• Vanhojen toteutettujen metsäojitusten 
paikkatieto olisi tärkeää saada mukaan 
suunnittelutietoon

• Tarve kehittää yhteistoimintamuotoja 
ja yhteisiä vesiensuojelurakenteita
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Vesiensuojelun paikkatietotyökaluja
• Valuma-aluetyökalu

• Yhteishankkeen 
vaikutusalueen 
määrittely

• Tilarajatietojen 
kanssa kertoo 
suunnittelualueen 
sisällä olevat tilat

• Virtausverkko

• Maa-aineksen 
huuhtoutumisriski
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Paikkatietotyökalujen hyödyntäminen metsätalouden 
vesiensuojelun suunnittelussa

• Avoimesti saatavilla 

olevaa aineistoa mm. 

• Virtausverkko

• Korkeusmalli

• Vinovalovarjoste

• Ilmakuvat 

• Vanhat ilmakuvat

• Kemera-ilmoitukset, MKI

• Latvusmalli CHM

• Suojelualueet 
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Vuolujoen valuma-alue

Lähde: ELY-keskus, 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed85641789499c8b27d0d18bcc67f7
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Metsätalouden mahdollisuudet
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Kiitos!

Samuli Joensuu, vesiensuojelun johtava asiantuntija, samuli.joensuu(at)tapio.fi, 
+358 29 432 6015
Tarja Anttila, asiantuntija, tarja.anttila(at)tapio.fi, 
+358 29 432 6014


