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1  Johdanto

Valuma-aluesuunnittelulla tarkoitetaan vesistöön 
tai vesimuodostuman valuma-alueeseen kohdis-
tuvaa vesiensuojelun suunnittelua. Tavoitteena 
on tunnistaa riskikohteet ja suunnitella ne toi-
menpiteet, joiden avulla valuma-alueelta huuh-
toutuvan kuormituksen määrää voidaan rajoittaa 
halutulle tasolle. Käsitteen voi kuitenkin ymmär-
tää myös suppeammin esim. pelkkänä kuormi-
tuksen arviointina, joka ei johda muihin täydentä-
viin toimenpiteisiin.

Vesienhoidossa valuma-aluesuunnittelu on met-
sätalouden hankekohtaista vesiensuojelua täy-
dentävä toimenpide (esim. Metsätalouden vesien-
suojelu, http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/ 
Julkaisut), eli sitä tarvitaan silloin, kun vesis-
töalueella on tavallista suurempi tarve vesis-
tövaikutusten hallintaan. Yksittäisten metsä-
taloushankkeiden vesiensuojelusuunnittelun 
mittakaava ei aina mahdollista tehokkaimpien 
vesiensuojelukeinojen käyttöä.  

Kiinnostus vesiensuojeluun on kasvanut jo usei-
den vuosikymmenien ajan, myös metsätalouden 
osalta. Vaikka valuma-aluesuunnittelua on tehty 
jo pitkään mm. metsäkeskusten luonnonhoito- 
hankkeisiin kuuluvana työnä Kemera-varoin, vas-
ta vesienhoidon kansallinen toimeenpano EU:n 
vesipuitedirektiivin mukaisesti vaatii metsätalou-
delta, samoin kuin muiltakin vesistöä kuormitta-
vilta maankäyttömuodoilta, valuma-aluesuunnit-
telun huomattavaa lisäämistä. Tähän mennessä 
valuma-aluesuunnittelu on käsitteenä ollut vasta 
täsmentymässä, ja sen menettelytapoja ollaan 
meillä vielä edelleen kehittämässä. Tämä opas 
tarjoaa pohjan käytännön valuma-aluesuunnit-
telun laajentamiselle metsätaloudessa niiltä osin 
kuin suunnittelu kohdistuu pintavesiin. 

Valuma-aluesuunnittelu on eri toimijoiden välis-
tä vapaaehtoista yhteistyötä. Sen avulla vähen-
netään tai tasataan vesiluonnon kuormitusta. 
Valuma-aluesuunnittelu palvelee vesimuodostu-
makohtaisten vesienhoidon tavoitteiden saavut-

tamista. Suunnittelu voi perustua myös metsä-
talouden harjoittajan tarpeisiin, jotka kumpuavat 
esim. toimijan omasta ympäristöjärjestelmästä. 
Valuma-aluesuunnitelma ei sido toimijoita juridi-
sesti.

Tämän oppaan suunnittelumittakaava vastaa 
vesistöalueiden toista ja varsinkin kolmatta ja-
kovaihetta eli keskittyy lähelle latvavesiä. Opas 
ei kuitenkaan tuo ratkaisua eri maankäyttömuo-
tojen yhteisten vesistövaikutusten hallintaan sa-
malla valuma-alueella. Silti oppaan avulla met-
sätalous voi sopeuttaa omaa toimintaansa sekä 
vesienhoidolle asetettujen vesistöaluekohtaisten 
tavoitteiden että myös omien tavoitteidensa mu-
kaiseksi. Parhaaseen tulokseen päästään siten, 
että kaikki metsänomistajat hoitavat oman osuu-
tensa vesiensuojelusta. 

Valuma-aluetason vesiensuojelun suunnittelun 
veturiksi on ainakin yksityismaiden osalta kaa-
vailtu Suomen metsäkeskuksen Julkisten pal-
velujen yksikköä (JPY), joka kerää ja yhdiste-
lee metsänomistajilta, metsänhoitoyhdistyksiltä, 
metsäpalveluyrittäjiltä ja muilta toimijoilta saata-
vaa tietoa koko valuma-alueen vesiensuojelun 
kattavaksi suunnitelmaksi. Suunnitelma laadi-
taan vuorovaikutteisena työnä, johon osallistuvat 
tahot soveltavat suunnitelmaa omassa toimin-
nassaan. JPY:n keskeisestä roolista huolimatta 
mikä tahansa taho voi itse suunnitella vesien-
suojelua tämän oppaan kuvaamia menettelyjä 
mukaillen.

Tämä opas laadittiin Metsähallituksen metsätalo-
uden projektina, Metsäkeskuksen JPY:n, Tapion, 
Metlan ja SYKE:n välisenä yhteistyönä. Oppaan 
koostamisen rahoitti TASO-hanke yhdessä laati-
jatahojen kanssa. Keski-Suomen ELY:n ja Met-
sänomistajien liiton edustajat kuuluivat projektin 
ohjausryhmään. 
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2  Ekologisia perusteita

suus ja maankäyttö sekä eliöstön muodostamat 
ravintoverkot (kuva 1). Valuma-aluetta on kuvat-
tu järjestelmäksi, joka kokoaa, suuntaa ja johtaa 
aluksi heikon ja hajanaisen valunnan jatkuvasti 
syvempiin ja vuolaampiin uomiin. Valuma-alueen 
uomasto ja osavaluma-alueet voidaan jakaa mo-
nitasoisiin luokkiin, ja vesistöjen alajaolla niin on 
tehtykin (esimerkki liitteessä 2). 

Valuma-alueen maaekosysteemeissä tapahtu-
vat elolliset ja elottomat kehityskulut vaikuttavat 
valuma-alueen vesiekosysteemien toimintaan, 
niiden vedenlaatuun sekä eliöihin. Maaperästä 
huuhtoutuu jatkuvasti vesistöön luontaisesti, il-
man ihmistoiminnan vaikutusta, kasvillisuuden 
hajoamisesta syntyvää kuollutta eloperäistä ai-
netta (kiinteää lehtikariketta ja liuennutta humus-
ta) ja ravinteita. Tämä ns. luonnonhuuhtouma on 
oleellinen osa vesieliöstön energia- ja ravinneta-
loutta. Ilman valuma-alueen maaperästä huuh-
toutuvaa eloperäistä ainesta joki- ja purouomis-
sa ei olisi nykyisen kaltaista elämää. 

Maalta veteen huuhtoutuva ja kulkeutuva orgaa-
ninen aine on tärkeä energian lähde erityisesti 
jokien ja purojen mutta myös järvien rannik-
koalueiden sienille, bakteereille ja pohjaeläimil-
le. Ravintoketjun kautta siitä ovat riippuvaisia 
myös monet pohjaeläimiä syövät kalat. Toisin 
kuin useimmissa järvissä, joki- ja purovesissä 
vain pieni osa ekosysteemin hyväksikäyttämäs-
tä eloperäisestä aineksesta on peräisin vesistön 
omasta kasvituotannosta. Virtaavat vedet ovat-
kin pääosin niin sanottuja toisenvaraisia ekosys-
teemejä. Myös ruskeavetisissä järvissä maalta 
huuhtoutunut, veteen liuennut humus toimii mer-
kittävänä eliöstön energian lähteenä. Ravinteet 
ovat puolestaan tärkeitä kaikkien valuma-alueen 
osien, sekä virtaavien vesien että järvien, kas-
veille ja pieneliöille. 

2.1  Mikä on valuma-alue?

Valuma-alue on tietyn uomaverkoston kohdan 
yläpuolinen, vedenjakajan rajaama alue. Se 
määritellään tavallisesti järven luusuaan, jokien 
yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren 
rantaan. Se on hydrologian eli vesitieteen kes-
keisimpiä käsitteitä.

Valuma-aluetta rajaavat vedenjakajat ovat kor-
keita veden virtaussuuntiin vaikuttavia maaston-
kohtia. Valuma-alue määritetään topografisen 
(korkeuseroja kuvaavan) kartan avulla. Epäsel-
vissä tapauksissa apuna voidaan käyttää vaai-
tusta maastossa. 

Suomi jakautuu 74 päävaluma-alueeseen eli 
vesistöalueeseen. Useimmat vesistöalueemme 
ovat jokiuomien ja järvien muodostamia suuria 
valuma-alueita. Päävesistöalueet on jaettu en-
simmäisen, toisen ja kolmannen jakovaiheen 
alueisiin, joille on annettu nimet ja numerotun-
nukset. Kolmannen jakovaiheen tyypillinen koko 
on runsaat 5 000 ha. Ylemmät jakovaiheet ovat 
yleensä paljon suurempia. Vesistöaluejako on 
helposti tarkasteltavissa metsätalouden paikka-
tietojärjestelmissä.

2.2  Valuma-alue on 
kokonaisuus

Veden kierto on luonnonjärjestelmä, jossa vesi 
sataa vesistöihin tai maa-alueille, virtaa järvien 
ja jokien kautta meriin sekä haihtuu takaisin il-
makehään aloittaakseen taas kierron uudelleen. 
Vettä myös varastoituu meriin, järviin, maape-
rään ja pohjavetenä.

Maalla veden kierron perusyksikkö on valu-
ma-alue. Valuma-alueen veden kiertoa ohjaavat 
monet valuma-alueen ominaisuudet, kuten pin-
nanmuodot, kallio- ja maaperän laatu, kasvilli-
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2.3  Valuma-aluetason 
suunnittelun haasteita 
vesienhoidossa 

Suomessa keskeisimmät hajakuormitusta ai-
heuttavat valuma-alueiden maankäyttömuodot 
ovat maatalous, metsätalous ja haja-asutus. 
Näiden toiminta-alueilta vesistöön huuhtoutuu 
kiintoainetta, typpeä ja fosforia, humusta ja rau-
taa sekä paikoin myös happamoittavia aineita 
(kuva 1). Näitä aineita vesistöihin huuhtoutuu 
myös monista pistekuormituslähteistä, kuten tur-
vetuotannosta, teollisuudesta, yhdyskunnista ja 
kalankasvattamoilta. Vesiin typpeä ja fosforia tuo 
myös ilmasta peräisin oleva laskeuma. Lisäk-

si järvien pohjasedimenteistä voi hapettomissa 
oloissa vapautua fosforia takaisin veteen. Tällöin 
puhutaan sisäisestä kuormituksesta. Kaikes-
ta tästä kuormituksesta voi aiheutua vesistöis-
sä monenlaista haittaa, kuten rehevöitymistä ja 
pohjien liettymistä.  Tarkempaa tietoa metsätalo-
uden vesistökuormituksesta löytyy TASO-hank-
keessa vuonna 2012 päivitetyistä metsätalouden 
vesiensuojelusuosituksista. 

Vesistöä kuormittavat aineet kulkeutuvat valu-
ma-alueella virtaavan veden mukana vesistöä 
alaspäin (kuva 2). Nopeimmin tämä tapahtuu 
joki- ja purovesissä sekä lyhyen viipymän jär-
vissä. Typpeä ja fosforia pidättyy lämpimänä 
vuodenaikana vesikasveihin sekä eloperäistä ai-

Kuva 1. Keskeisimmät keinot vähentää maankäytöstä aiheutuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vesistövaikutuksia.
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nesta hajottaviin mikrobeihin. Näiden kuollessa 
ravinteet vapautuvat veteen uudelleen ja voivat 
taas jatkaa matkaansa vesistöä alavirtaan. 

Virtaavissa vesissä tietyn kuormituslähteen vai-
kutus ulottuu koko alapuoliseen jokiuomaan 
(kuva 2). Varsinaiset vesistöhaitat, pohjien lietty-
minen ja rehevöityminen, ovat kuitenkin voimak-
kaimmat heti kuormituslähteen alapuolella. Hait-
toja voi esiintyä ainevirtojen kasaantumisesta 
johtuen myös alempana jokiuomassa. Tämä tuo 
oman haasteensa vesienhoidon valuma-alueta-
son suunnittelulle. 

Myös järvissä vesistökuormituksen näkyvimmät 
haitat keskittyvät kuormituslähteen lähialueille. 
Metsätaloudessa näitä haittoja aiheutuu useim-
miten kiintoainekuormituksesta, jonka seurauk-
sena voi tapahtua laskuojien suiden ja niiden 
lähellä sijaitsevien ranta-alueiden liettymistä. 
Ravinnekuormituksen vaikutusalue järvissä on 
kiintoainekuormituksen vaikutusaluetta laajempi, 
koska järveen kulkeutuneet ravinteet sekoittuvat 
kevät- ja syystäyskiertojen sekä järvessä tapah-

tuvien muiden virtausten seurauksena koko ve-
sipatsaaseen.  
 
Metsätalouden kiintoainekuormituksella voi olla 
hyvin merkittäviä vaikutuksia vesistöjen lat-
vaosien pienten lampien ja purojen tilaan. Näitä 
haittoja tulee vähentää mahdollisimman tehok-
kaasti. Tämä onkin yksi keskeinen haaste met-
sätalouden vesienhoidolle valuma-aluetasolla.

   

Kuva 2. Vesistöä kuormittavien aineiden kulkeutuminen valuma-alueella (vas.) ja vesistökuormituksen vaikutusalue (oik.).
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3  Hallinnolliset perusteet

mukaan maksettavat tuet muodostavat nykyisin 
keskeisen yksityismetsätalouden vesiensuojelua 
tukevan rahoitusjärjestelmän. Voimassa olevan 
kestävän metsätalouden rahoituksesta anne-
tun lain (1094/1996) perusteella mm. metsän 
uudistamista, suometsien kunnostusojitusta ja 
metsäteiden rakentamista sekä kunnostamista 
koskevat suunnittelukustannukset maksetaan 
metsänomistajille maa- ja metsätalousministeri-
ön määräämin perustein. Mikäli kunnostusojitus-
hankkeen vesiensuojelutoimenpiteiden suunnit-
telussa vaaditaan tavanomaisesta poikkeavia ja 
vaativampia lisätoimenpiteitä, suunnittelutukea 
voidaan korottaa enintään 50 % vastaamaan 
lisätoimenpiteistä aiheutuvia suunnittelukus-
tannuksia. Kemera ei kuitenkaan korvaa valu-
ma-aluesuunnittelun kustannuksia, vaan sen 
tekee Metsäkeskus valtionavulla ns. alueellisena 
suunnitteluna.

Yksityismaiden kunnostusojitushankkeiden toteu-
tuskustannuksiin, mukaan lukien vesiensuojelu,  
Kemera-tukea myönnetään yhteishankkeissa ra-
hoitusvyöhykkeestä riippuen 40–65 % todellisis-
ta kustannuksista. Tuettavia vesiensuojelutöitä 
ovat esimerkiksi lietekuoppien ja laskeutusaltai-
den kaivaminen, pintavalutuskenttien muodosta-
minen sekä erilaisten patojen rakentaminen. 

Valtion talousarvioissa on viime vuosina suun-
nattu rahoitusta myös metsäluonnon hoidon 
edistämiseen. Metsätalouden vesiensuojelua on 
mahdollista tehostaa yksityisten metsänomistaji-
en mailla metsäluonnon hoitohankkeisiin myön-
nettävällä tuella, jos toimenpiteellä on tavan-
omaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon 
hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoit-
taa tietylle aiheuttajalle. Luonnonhoitohanke voi 
käsittää esimerkiksi valuma-aluesuunnitelmassa 
esitettyjen vesiensuojelutöiden tarkemman koh-
dekohtaisen suunnittelun sekä toteutuksen. Ra-
hoituksen luonnonhoitohankkeeseen myöntää 
Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen 

3.1  Metsätalouden 
vesiensuojelua ohjaava 
lainsäädäntö
Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Vesila-
ki (587/2011) on merkittävä kokonaisuus myös 
metsätalouden kannalta. Merkitys näkyy erityi-
sesti sellaisissa toimissa, jotka liittyvät vesien 
johtamiseen tai kuivattamiseen. Käytännön va-
luma-aluesuunnittelu kohdistuu yleensä kun-
kin vesimuodostuman vesilaissa määritellyn ja 
maastosta todettavan valuma-alueen rajaamalle 
alueelle.

Vesilailla suojellaan luonnontilaisia puroja. Sään-
nös koskee itse uomaa, ei laajemmin uoman 
lähiympäristöä. Metsälaissa taas säädellään 
luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaisen pu-
ron lähiympäristön säilymistä. Purojen luonnon-
tilaisuus on uuden vesilain myötä muutoinkin 
korostunut. Aiemmin purouoman luonnontila oli 
suojeltu, mikäli koko puro oli luonnontilainen. 
Uuden vesilain mukaan uoman luonnontila ei 
saa vaarantua myöskään peratun puron luon-
nontilaisena säilyneiden uoman osien osalta. 
Valuma-aluesuunnittelu mahdollistaa luonnon-
tilaiseen puroon kohdistuvan kuormituspaineen 
hallinnan kokonaisuutena.  

Nykyisen metsälain mukaan muun muassa luon-
nontilaisten ja niiden kaltaisten purojen ja noro-
jen välittömässä lähiympäristössä toteutettavat 
metsänhoitotoimenpiteet tulee tehdä uomien 
ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsälain 
uudistamisen tavoitteena on toisaalta metsätalo-
uden kannattavuuden parantaminen ja toisaalta 
metsänkäsittelymenetelmien monipuolistami-
nen. Uusi metsälaki on tullut voimaan vuoden 
2014 alusta. Tämä ei muuta olennaisesti pienve-
sien lähiympäristöjen käsittelyä. 

Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) 
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yksikkö. Julkisten palvelujen yksikkö valitsee 
rahoitettavat luonnonhoitohankkeet hankehaku-
menettelyn avulla. 

Meneillään oleva metsäorganisaatioiden raken-
teellinen uudistus vaikuttaa omalta osaltaan va-
luma-aluetason suunnitteluun ja toteutukseen. 
Vuoden 2012 alusta tuli voimaan laki Suomen 
metsäkeskuksesta ja Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapiosta. Nykyisessä Suomen metsä-
keskuksessa on kaksi taloudellisesti ja toiminnal-
lisesti itsenäistä yksikköä: valtionavulla toimiva 
Julkiset palvelut ja liiketoimintaperiaatteella toi-
miva Metsäpalvelut (OTSO Metsäpalvelut). Jul-
kisten palvelujen yksikkö vastaa metsätaloutta 
koskevan lainsäädännön valvonnasta ja toi-
meenpanosta sekä rahoituksen myöntämisestä 
yksityismetsätaloudelle. Lisäksi Julkiset palvelut 
kerää ja ylläpitää yksityismaiden metsävaratie-
toa sekä tuottaa neuvonta- ja edistämispalveluja 
osana valtion välillistä hallintoa.

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen poh-
jalta annetussa vesienhoidon järjestämistä kos-
kevassa laissa (1299/2004) on esitetty vesien 
tilan yleiset tavoitteet. EU:n vesipolitiikan puit-
edirektiivin ensimmäinen hoitosuunnitelmakau-
si alkoi vuonna 2009 ja ulottuu vuoteen 2015. 
Tuolloin vesien tulisi olla hyvässä tilassa. Mikäli 
tätä tavoitetta ei ole saavutettu, voidaan tavoit-
teen saavuttamista lykätä pisimmillään kahden 
hoitosuunnitelmakauden päähän, vuoteen 2027 
asti. Toinen hoitosuunnitelmakausi toteutetaan 
vuosina 2016-2021. Vesienhoidon ohjeistuk-
sessa valuma-aluesuunnittelu on kirjattu tehok-
kaaksi keinoksi edistämään vesiensuojelua. 
Valuma-aluesuunnittelu on siten tärkeä osa ve-
sienhoitosuunnitelmien toteutusta. 

3.2  Metsätaloutta 
säätelevät ohjelmat ja 
muut ohjauskeinot

Metsätaloutta ohjataan lainsäädännön ohella 
määräajoiksi laadituilla kansallisilla ja alueellisilla 
metsäohjelmilla. Turvemaiden kokonaisvaltaista 
käyttöä ohjataan valtioneuvoston periaatepää-
töksellä. Vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät 
kuten metsäsertifiointi (PEFC, FSC) ovat niin 
ikään tärkeitä ohjauskeinoja. Vesiensuojelu on 
merkittävä osa näiden ohjauskeinojen sisältöä. 
Vesiensuojelun kansalliset tavoitteet on määri-
telty vesiensuojelun tavoiteohjelmilla, kuten val-
tioneuvoston periaatepäätös ”Vesiensuojelun 
suuntaviivat vuoteen 2015”.

Viimeisimmässä, vuoteen 2015 ulottuvassa Kan-
sallisessa metsäohjelmassa (KMO) todetaan 
muun muassa, että metsät vaikuttavat vesistöi-
hin ja pohjaveteen valuvan veden määrään sekä 
laatuun. Metsänkäsittelytoimenpiteistä, kuten 
uudistushakkuista, maanpinnan muokkauksesta 
ja kunnostusojituksista, aiheutuu usein kiintoai-
ne- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Kuormitus-
ta pyritään vähentämään hyvällä suunnittelulla 
ja kehittyneillä vesiensuojelumenetelmillä. KMO 
velvoittaa kehittämään valuma-aluesuunnittelun 
menetelmiä.

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja tur-
vemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä 
sekä suojelusta on annettu 30.8.2012. Periaa-
tepäätöksellä edistetään soiden ja turvemaiden 
kestävää ja vastuullista käyttöä maa- ja metsäta-
loudessa sekä turvetuotannossa. Lisäksi tavoit-
teena on parantaa suojeltujen soiden verkoston 
edustavuutta. Tavoitteena on myös soiden mo-
nimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja 
suoluonnon tilan kehittäminen kohti suotuisaa 
suojelutasoa niin, että samalla voidaan turvata 
maa- ja metsätalouden tuottamat hyödyt ja ener-
giahuolto. 
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Periaatepäätöksen mukaan soita merkittävästi 
muuttava uusi maankäyttö kohdennetaan jatkos-
sa ojitetuille tai luonnontilaltaan muuttuneille soil-
le ja turvemaille. Luonnontilaisia soita ei ojiteta, 
ja kunnostusojituksissa ei heikennetä uhanalai-
sia ja harvinaistuneita suoluontotyyppejä. Kun-
nostusojituksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
kiinnitetään entistä enemmän huomiota kannat-
tavuuden ohella luonnonarvoihin ja vesiensuoje-
luun. 

Metsänhoitosuosituksissa ja metsäneuvonnas-
sa korostetaan luonnontilaisten suokokonai-
suuksien ja suojelualueiden reunavyöhykkei-
den vesitalouden säilyttämistä. Luonnonarvoja 
sisältävät, mutta metsätaloudellisesti kannatta-
mattomat ojitetut suometsät ennallistetaan tai jä-
tetään palautumaan luonnontilaan luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelemiseksi, vesiensuojelua 
varten ja soiden hiilivarastojen kartuttamiseksi. 
Valuma-aluesuunnittelussa edellä mainitut toi-
menpiteet voidaan huomioida pitkällä aikavälillä 
kuormitusta vähentävänä tekijänä. Osaa kan-
nattamattomista ojitusalueista voidaan käyttää 
myös biomassojen hyödyntämiseen ja turvetuo-
tantoon. 
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4  Metsätalouden vesistö-
kuormituksen mallintamisesta

musta palveleva malli. 

Vuonna 2012 TASO-hankkeen osana eri toimijat 
kehittivät yhteistyössä käytännön vesiensuoje-
lua varten KUHA-mallin (http://www.ymparisto.
fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut). Se on tarkoitettu 
metsätalouden vesistökuormituksen vaihtoeh-
tolaskelmien laatimiseen varsinkin kolmannen 
jakovaiheen tasolla. Myös suuralueiden, kuten 
koko maan, tarkastelut käyvät päinsä. 

Metsähallitus on tähän asti ylläpitänyt KU-
HA-mallia, mutta Metsäkeskuksen JPY ottaa 
jatkossa vastuun. KUHA on vapaasti kaikkien 
saatavilla, ja sitä voidaan hyödyntää valu-
ma-aluesuunnittelun lisäksi yksittäisten hankkei-
den suunnittelussa hankkeen vesistövaikutusten 
suuruuden sekä käytettyjen vesiensuojelukeino-
jen tehokkuuden arvioimisessa. Suunnitelma- ja 
valuma-aluekohtaisia tuloksia vertailemalla voi 
päätellä, minne on kannattavinta panostaa ve-
siensuojelutoimenpiteiden kustannuksia. Mallin 
käyttäminen totuttaa valuma-aluetason ajat-
teluun, mikä ei vielä ole metsäalalla riittävän 
yleistä. KUHA-malli perustuu ominaiskuormi-
tuslukuihin, jotka on esitetty esim. Suomen 
ympäristökeskuksen julkaisussa SY10/2010 
(https:/ /helda.helsinki . f i /b i tstream/hand-
le/10138/37973/SY_10_2010.pdf?sequence=1).  
Ominaiskuormitusluvut kuvaavat metsätalouden 
toimenpiteiden aiheuttamaa keskimääräistä fos-
fori-, typpi- tai kiintoainelisää kokonaishuuhtou-
maan koko maassa keskimäärin. Ominaiskuor-
mituksen yksikkö on ravinnetta tai kiintoainetta 
grammoina tai kilogrammoina hehtaarilta vuo-
dessa. Alueellisia ominaiskuormituslukuja ei ole 
käytettävissä. Metsätalouden taustakuormia käy-
tetään vertailutasoina valuma-alueiden lasken-
nallisissa tarkasteluissa esim. juuri KUHA-mallin 
avulla (kaavio 1).

4.1  Metsätalouden 
vesistökuormitusmalleja

Metsissä tehtävät toimenpiteet, kuten uudis-
tushakkuut, maanmuokkaukset, lannoitukset 
ja ojitukset lisäävät vesistöihin tulevaa kuormi-
tusta. Suomessa on kehitetty työkalu, KALLE, 
jolla voidaan arvioida metsätalousmaalta tule-
vaa luonnon taustakuormaa ja eri metsätalo-
ustoimenpiteiden aiheuttamaa typpi-, fosfori- ja 
kiintoainekuormituksen lisäystä. Eri metsätalo-
ustoimenpiteille tuotetut ominaiskuormitusluvut 
sisältävät oletuksen, että vesiensuojelusta on 
huolehdittu uudistamishakkuiden yhteydessä jät-
tämällä suojakaistoja vesistöjen varteen ja että 
kunnostusojituksissa on tehty laskeutusaltaita, 
kun ne ovat tarpeellisia. Laskentamenetelmä 
ottaa huomioon toimenpiteiden pitkän vaikutus-
ajan. 

KALLE-laskentamenetelmä on kehitetty val-
takunnallisia, vesistöalueryhmittäisiä ja ve-
sienhoitoalueittaisia laskelmia varten. KAL-
LE-laskentatyökalun rinnalle on valmistumassa 
KUSTAA-laskentatyökalu, joka kattaa metsätalo-
uden lisäksi myös valuma-alueen muun maan-
käytön aiheuttaman kuormituksen.

METLA:ssa on lisäksi kehitetty prosessipoh-
jainen FEMMA-mallinnustyökalu, jolla voidaan 
laskea vesi- ja typpivirtojen lisäksi fosfori- ja kiin-
toainevirrat vesistöihin sekä arvioida eri vesien-
suojelutoimien tehokkuutta. Mallia on toistaiseksi 
sovellettu vain yksittäisille pienille valuma-alueil-
le. Nyt on kuitenkin parhaillaan käynnissä kehi-
tystyö, jossa FEMMA-mallin keskeisimmät osat 
sisällytetään Suomen ympäristökeskuksessa 
kehitettyyn vesistömallijärjestelmään, VEMA-
LA:aan. Kun työ saadaan päätökseen, mahdol-
listaa se FEMMA-mallin soveltamisen kattavasti 
koko Suomeen. FEMMA on luonteeltaan tutki-
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Metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa 
voidaan varsinaisten kuormitusarviolaskelmien 
ohella hyödyntää myös korkeusmallianalyysiä. 
Esimerkiksi RLGIS-ohjelmaa (RiverLifeGIS) voi-
daan käyttää eroosiolle alttiiden maaston kohtien 
paikantamiseen. RLGIS-analyyseillä (kuva 3) on 
jo katettu valtaosa Suomen pinta-alasta. Ana-
lyysin tulokset esitetään karttatasoina paikka-
tieto-ohjelmassa, jossa niitä voidaan tarkastella 
yhdessä muun paikkatiedon kanssa ja tulostaa 
paperikartoille. Korkeusmallianalyysit on suun-
niteltu käytettäviksi pienillä valuma-alueilla ja 
hanketason mittakaavassa. RLGIS-ohjelma so-
veltuu myös ominaiskuormituslukuihin perustu-
vien paikkatietopohjaisten kuormituslaskelmien 
tekemiseen.

4.2  Mallinnustulosten 
tulkinnasta

Valuma-aluetasolla typen ja fosforin taustakuor-
mitus eli luonnonhuuhtouma metsämaalta on 
yleensä moninkertainen verrattuna metsätalo-
uden tuottamaan kuormitukseen. Kiintoaineen 
osalta tämä asetelma kuitenkin kääntyy päinvas-
taiseksi valuma-alueilla, joita ojitetaan runsaasti 
(kaavio 1).  Ojituksen aiheuttama fosforikuorma 

kulkeutuu lähinnä kiintoaineen mukana. Koko-
naisfosforipäästöjen arviointia vaikeuttaa mm. 
se, että kunnostusojitus voi toisaalta vähentää 
liukoisen fosforin vapautumista turpeesta. Kun-
nostusojituksen ei katsota aiheuttavan kokonais-
typen huuhtoutumista.

Ominaiskuormitusluvun perusteiden mukaan 3 
% (ojiin joutunut osa) rauta-PK-lannoitteen fosfo-
rista huuhtoutuu. Tuhkan fosforin ei tiedetä huuh-
toutuvan turpeesta. Kivennäismailla lannoittei-
den fosfori sitoutuu maaperän rautayhdisteisiin.

Varsinkin pienillä valuma-alueilla ennusteet, jot-
ka on tuotettu ominaiskuormitusluvuilla, ovat 
epätarkkoja, ja ne on ymmärrettävä lähinnä viit-
teiksi suuruusluokasta sekä kehityksen suun-
nasta. Periaatteessa tällainen ennuste osoittaa 
kuormitustason, jonka ylittämisen riski ja alittami-
sen todennäköisyys ovat yhtä suuret. Metsätalo-
uden vesiensuojelun (myös työmenetelmien) jat-
kuvan kehityksen ansiosta esimerkiksi KUHA:n 
ominaiskuormitusluvut muuttunevat ajan myötä 
yliarvioiksi todellisesta kuormituksen lisäyksestä.

Erilaisia malleja käytetään yhä enemmän suun-
nittelun ja päätöksenteon tukena. Niiden avulla 
tehdään päätelmiä esimerkiksi siitä, milloin ve-

Kaavio 1.  KUHA-mallilla laskettu metsätalouden kokonaisfosforikuormituksen historia ja skenaario 1 370 ha:n valu-
ma-alueella. Vasemmalta akselilta voi pylväiden avulla lukea vuotuiset toimenpidehehtaarit. Oikealta akselilta voi lukea 
käyrien avulla kunkin työlajin laskennallisen fosforikuorman. Punainen käyrä on muiden käyrien summa. Fosforikilojen 
lisäksi oikealta pystyakselilta voi lukea myös kiintoainetonnien arvion sinisen käyrän avulla (suhde 1:1000). Tässä tar-
kastelussa tumma vaakaviiva kuvaa kiintoaineen taustakuormaa, sinistä käyrää voi verrata siihen. 
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siensuojelutoimenpiteet ovat riittäviä vesistön 
hyvän tilan saavuttamiseksi. Mallien avulla saa-
taviin tuloksiin liittyy kuitenkin vielä paljon epä-
varmuutta. Mallien käytön olennaiseksi osaksi 
onkin lisättävä tuloksiin liittyvien epävarmuuk-
sien raportointi. Tällöin päätöksentekijät saavat 
malleista mahdollisimman todenmukaista ja pa-
rasta saatavilla olevaa tietoa. Malleja on myös 
kehitettävä edelleen. 

Kuva 3.  Numeerisen korkeusmallin perusteella laskettu virtaussuuntaverkko. 
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5  Valuma-aluesuunnittelun 
ajattelumalli

3. Tavoitteiden määrittely

Työ jatkuu tavoitteiden määrittelyllä. Valu-
ma-alueen vesiensuojelun yleisenä tavoitteena 
voi olla alapuolisen vesimuodostuman erinomai-
sen tai hyvän tilan säilyttäminen tai hyvää hei-
komman tilan parantaminen. Yksilöity tavoite voi 
olla käyttöveden hyvä laatu, virkistyskäyttö ka-
lastuksen ja ulkoilun muodossa, biologinen mo-
nimuotoisuus jne.

4. Ratkaisevimman tekijän tunnistaminen

Työssä on tärkeää selvittää, mikä mahdollisesti 
estää edellisen kohdan tavoitteisiin pääsemisen. 
Yksittäisessä tapauksessa olennaisinta voi olla 
esim. mekaaniset muutokset puron uomassa, 
vesistöä rehevöittävä kasviravinne, happamoi-
tuminen, humus, muu kuin metsätaloudellinen 
maankäyttö, laskeuma sadannan mukana tai 
pistekuormitus. 

5. Toimenpiteet

Edellisten vaiheiden jälkeen mietitään ne toimen-
piteet, joilla päästään asetettuun tavoitteeseen. 
Tavallisesti pyritään estämään lietteiden ja ravin-
teiden kulkeutuminen. Keinojen täytyy tehota rat-
kaisevimpaan tekijään, muuten tulos jää laihaksi.

Metsätaloudessa hankekohtaiset vesiensuojelu-
toimenpiteet ovat yleensä kustannustehokkain 
ja riittävä keino tavoitteisiin pääsemiseksi. Toi-
sinaan tarvitaan kuitenkin mittavia valuma-alue-
kohtaisia vesiensuojeluratkaisuja, kuten pintava-
lutuskenttiä ja kosteikkoja. 

On tarkkailtava myös toisistaan riippumattomien 
toimijoiden kuormittavimpien töiden mahdollista 
osumista samaan ajankohtaan. Erityisesti sil-
loin pitää harkita tällaisten toimenpiteiden, kuten 

Seuraavaksi kuvataan valuma-aluesuunnitte-
lun ajattelumalli, joka voidaan jakaa kuuteen eri 
vaiheeseen. Niiden kautta tunnistetaan suun-
nittelutilanteen yksilölliset piirteet. Olosuhteiden 
tunnistamisesta ja kuvauksesta lähtien edetään 
tavoitteisiin ja niiden vaatimiin toimenpiteisiin. 
Ajattelumallia voi soveltaa niin laajassa kuin sup-
peassakin mittakaavassa, yksityismetsissä, yhti-
öiden, yhteisöjen ja valtion alueilla (kaavio 2). 

1. Kohdevesimuodostuman tunnistaminen

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään, minkä 
vesimuodostuman tilaan halutaan vaikuttaa, ja 
otetaan kantaa siihen, onko kyseessä puro, lam-
pi, järvi, joki vai merialue.

2. Valuma-alueen yleiskuvaus

Seuraavassa vaiheessa selvitetään, millaiset 
maantieteelliset ominaisuudet suunniteltavalla 
alueella on. Näitä ovat mm. maaston muodot, 
maalajit, vesimuodostumat, luontokohdepienve-
det ja muut luontokohteet. Myös se selvitetään, 
esiintyykö joitain tiettyjä ympäristöongelmia, joita 
pitää puntaroida suunnittelussa, kuten vesimuo-
dostumien kiintoaine, happamoituminen, typpi-
laskeuma tai raskasmetallit.

Tässä vaiheessa tarkastetaan, mitä toiminnan 
vaikutuksen piirissä olevan valuma-alueen tilas-
ta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on kerrottu ve-
sienhoitosuunnitelmassa sekä mitä tietoja met-
sätalouden toimijoiden omissa tietolähteissä on 
kohdealueesta. Samoin pohditaan, tarvitaanko 
vielä lisäselvityksiä. 

On myös syytä ottaa selvää, mitä muita maan-
käyttömuotoja alueella esiintyy metsätalouden 
lisäksi. Näitä ovat maatalous, asuminen, turve-
tuotanto ja teollisuus.
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kunnostusojitusten, metsänuudistamisen ja lan-
noituksen, ajallista ja maantieteellistä hajautta-
mista. Vesiensuojelurakenteet ja hajauttaminen 
voivat joko täydentää toisiaan tai olla toistensa 
vaihtoehtoja. 

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa on 
mahdollisesti esitetty vesienhoitotoimenpiteitä 
samalle valuma-alueelle. Ohjelma voi sisältää 
luettelon niistä toimenpiteistä, joilla vesienhoi-
tosuunnitelmassa asetetut ympäristötavoitteet 
saavutetaan.

6. Tulosten havainnointi

Lopuksi otetaan kantaa siihen, miten toden-
netaan edistys tavoitteiden saavuttamisessa. 
Vaihtoehtoja ovat ainakin silmävarainen havain-
nointi, vesinäytteet ja virtaaman seuranta, bio-
logiset menetelmät, jatkuvatoiminen seuranta 
sekä palaute sidosryhmiltä. Tärkeää on käyttää 
hyväksi kaikkien tahojen tekemät seurannat 
mahdollisuuksien mukaan. Metsätaloudessa on 
kustannussyistä nojauduttu lähinnä eroosion 
silmävaraiseen havainnointiin. Ilman tulosten 
todentamista vesiensuojelun taso voi kuitenkin 
jäädä puutteelliseksi. Jos tulokset eivät vastaa 
vaatimuksia, toimenpiteitä täytyy tehostaa.

Kaavio 2. Valuma-aluesuunnittelun ajattelumalli.
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6  Suunnittelun kulku

Valuma-aluesuunnittelun vaiheet kuvataan seu-
raavissa kappaleissa yksityiskohtaisesti.

Valuma-aluesuunnittelun vaiheet
Sininen = vakiomenettely
Vihreä = valinnainen 

Kaavio 3.  Tiivistelmä valuma-aluesuunnittelun vuokaaviosta; löytyy kokonaisuudessaan seuraavan linkin kautta 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut.
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6.1  Aloite ja alustavan tiedon hankinta toisen 
jakovaiheen tasolla

Sininen = vakiomenettely
Vihreä = valinnainen

Valuma-aluesuunnittelua tarvitaan erityises-
ti siellä, missä vesienhoitosuunnitelmat ja toi-
menpideohjelmat edellyttävät metsätaloudelta 
muitakin täydentäviä toimenpiteitä. Aloite valu-
ma-aluekohtaiselle vesiensuojelun tarkastelulle 
voi kuitenkin tulla myös esimerkiksi metsänomis-
tajilta, muilta metsä- ja ympäristöalan toimijoilta 
tai ranta-asukkailta.

Aloite osoitetaan Suomen metsäkeskuksen Jul-
kisten palvelujen yksikölle. Aloitteessa kerrotaan 
esitetyn kohteen perustietoja sekä perustellaan 
suunnittelun tarpeellisuus. Metsäkeskus arvioi 
valuma-aluetarkastelun tarpeellisuuden ja antaa 

siitä ratkaisun perusteluineen aloitteen tekijälle.
Valuma-aluesuunnittelun kustannukset synty-
vät pääosin työajan käytöstä. Yksi suunnitel-
ma vaatii työtä muutamasta henkilötyöpäivästä 
muutamaan viikkoon. Työhön kuluva aika riippuu 
tarvittavien tietojen saatavuudesta ja kohteen 
metsänomistusrakenteesta. Tietoja hankkiessa 
kannattaa välttää kustannuksia, jotka johtuvat 
pyrkimyksestä suureen tarkkuuteen, koska tie-
toja käytetään tavalla, joka sallii pienet epävar-
muudet.

Lähtökohtana aloitteiden arvioinnissa käytetään 
tietoa metsätalouden toimenpiteiden määrästä. 
Lisäksi aloitteiden arvioinnissa käytetään erilais-
ten selvitysten, kuten vesienhoidon suunnitel-
man ja sen toimenpideohjelman, tietoja esimer-
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kiksi vedenlaadun osalta. Esitysalueen (esim. 
kolmas jakovaihe) valuma-aluesuunnittelun tar-
vetta arvioidaan myös vertaamalla laajemman 
jakovaiheen (toinen) muihin osiin. Toisinaan on 
kuitenkin perusteltua aloittaa tarkastelu ensim-
mäisestä jakovaiheesta tai suoraan kolmannes-
ta. Seuraavaksi luetellaan tarvittavia tietoja ja 
tiedon lähteitä.

Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma

Tarkistetaan, onko selvitysalueelle osoitettu täy-
dentäviä toimenpiteitä metsätaloudelle. Han-
kitaan paikkatieto selvitysalueen pintavesien 
ekologisesta tilasta. Myös valuma-alueen yleis-
kuvaus voi löytyä näistä tietolähteistä.

Metsätalouden kuormittavat toimenpidemäärät 
vähintään edellisen viiden mutta mieluummin 
kymmenen vuoden jaksolla

Tieto Kemera-rahoituksella tehdyistä kunnos-
tusojituksista saadaan Suomen metsäkeskuksen 
paikkatietoaineistoista. Muulla kuin Kemera-ra-
hoituksella tehtyjen toimenpiteiden osalta tieto 
pyydetään Metsähallitukselta ja metsäyhtiöiltä 
sekä muilta metsäalan toimijoilta. Ojitusalueiden 
ennallistamistyöt voi olla syytä ottaa huomioon 
tässä yhteydessä.

Soiden ennallistamista on tehty eniten valtion 
mailla, niistä paikkatiedot saa Metsähallitukselta. 
Uudistushakkuumäärä arvioidaan alueelle tehty-
jen metsänkäyttöilmoitusten tai toimijoiden paik-
katietojen perusteella. Lisäksi arviossa voidaan 
käyttää Metlan metsävaratietoja ja ilmakuva-ai-
neistoja. Terveyslannoitusten osalta tietolähtei-
nä voidaan käyttää Suomen metsäkeskuksen 
tietoja Kemera-hankkeista. Lisäksi lannoituksen 
toteutustietoja voidaan tiedustella suoraan met-
sätalouden harjoittajilta. 

Arvio tulevien metsätaloustoimenpiteiden mää-
rästä

Arvioinnin perustana käytetään Suomen metsä-
keskuksen, Metsähallituksen ja Metlan tuottamia 

metsävaratietoja. Metsävaratiedoista tehdään 
poiminta alueen uudistamishakkuuvaiheessa 
olevista metsiköistä metsätalouden metsämaal-
la. Tulevien ojitusten määrää arvioidaan ojitus-
hankkeiden historiatiedon perusteella poimimal-
la hankkeet, joiden toteutuksesta on kulunut yli 
25 vuotta. Tarvittaessa tietoja voidaan tarkentaa 
myös toimijakyselyllä.

Arvioinnissa pyritään siihen, että esitysalueen 
suunnittelun tarpeellisuutta arvioidaan vertaa-
malla sitä muihin vastaaviin hanke-esityksiin 
sekä toimenpideohjelmien painopisteisiin. Han-
ke-esityksen laajuudet voivat poiketa suuresti 
toisistaan. Lähtökohtaisesti valuma-aluesuun-
nittelun tarpeellisuus arvioidaan aina esitettyä 
aluetta laajempana kokonaisuutena.  

Tehokkaimmin aineistoja voidaan käyttää, jos nii-
tä pystytään käsittelemään paikkatietona. Käsit-
telyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi KU-
HA-mallilla (kaavio 1) tehtyjä kuormitusarvioita.  
KUHA-malli löytyy linkin http://www.ymparisto.
fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut avulla. Mikäli han-
ke-esitys perustuu maastossa tehtyihin selviin 
havaintoihin, voidaan tarveharkinta tehdä myös 
niiden perusteella.



20

6.2  Tarkentavan tiedon hankinta 

Suunnittelun tähän vaiheeseen siirrytään, mi-
käli aloitteen käsittelyssä todetaan suunnittelun 
tarpeellisuus. Tavoitteena on tarkentaa aloit-
teen käsittelyvaiheessa kerättyä tietoa siten, 
että pystytään seuraavaksi määrittelemään 
esitysalueen sisältä vesiensuojelun kannalta 
merkittävimmät vesimuodostumakohtaiset va-
luma-alueet. Aloitteen käsittelyvaiheessa han-
kittuja tietoja tarkennetaan metsätalouden toi-
mijoilta saadulla arviolla tulevien toimenpiteiden 
määrästä, tarkentavalla tiedolla vedenlaadus-
ta, eliöstöstä, virkistys- ja luontoarvoista sekä 
kallio- ja maaperästä. Lisäksi kootaan alueen 
korkeusmallianalyysit ja muut paikkatietoaineis-
tot. Tarkentavia tietoja hankitaan seuraavista  
asioista:

Tulevien toimenpiteiden arviointi 

Tiedustellaan alueen toimijoilta tiedossa olevien 
toimenpiteiden määrä ja sijoittuminen sekä arvio 
tulevan viisivuotiskauden koko suoritemäärästä. 
Valmiit kuormituslaskelmat käytetään hyväksi.

Luonto- ja virkistysarvot 

Kootaan tieto alueella olevista suojelualueista 
ja metsälain tärkeistä pienvesielinympäristöistä. 
Tieto saadaan Metsäkeskuksen ja Metsähallituk-
sen metsävarajärjestelmistä. Vesistöjen kunnos-
tushankkeet saadaan tietoon ELY:stä.
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Maa- ja kallioperätiedot 

Geologian tutkimuskeskukselta (GTK) on saata-
vissa tietoa Suomen maa- ja kallioperästä. Tie-
don saatavuuden voi tarkistaa GTK:n internet-
sivuilta. Maaperätietoa tarvitaan jatkossa mm. 
KUHA-mallin laskentojen teossa.

Korkeusmallianalyysi- ja pintavesiteema 

Alueelle valmistetut RLGIS-analyysit ovat käytet-
tävissä Metsäkeskuksella ja Metsähallituksella. 
Tulevaisuudessa aineisto on ladattavissa myös 
verkkopalveluna.  
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6.3  Vesistökohtaisten valuma-alueiden vertailu

Selvityksen kohteena olevalta alueelta määri-
tellään metsätalouden vesiensuojelun kannalta 
merkittävimmät vesimuodostumat omine valu-
ma-alueineen. Valintaperusteena käytetään koh-
dassa 6.2 mainittuja tietoja, joita tarkennetaan 
maastokäynneillä. Koska valuma-aluetasolla 
metsätalouden aiheuttama osuus vesistökuor-
masta on usein suhteellisen pieni, valuma-alue-
suunnittelussa tärkeintä on ennakoida kuor-
mittavuuden ääritilanteet ja reagoida niihin 
tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitteena on, että selvitysalueelta kerättyä 
tietoa pystytään käsittelemään mahdollisimman 
paljon paikkatiedon muodossa. Toimenpiteiden 
historiatietoa ja tulevien toimenpiteiden vaiku-
tusta tarkastellaan vuosittaisina toimenpidemää-
rinä. Kuormituksen arviointi tehdään esimerkiksi 

KUHA-mallin avulla. Soiden ennallistamistöiden 
vaikutuksen voi halutessaan arvioida käyttämäl-
lä ojituksen ominaiskuormituslukuja; ennallista-
miselle ei ole omia.
  
Maastokäyntien kohteet valitaan siten, että niiden 
perusteella pystytään arvioimaan alueen tämän 
hetkistä kuormitusta etenkin kiintoaineen osalta. 
Maastohavainnoinnin tavoitteena on mahdollis-
taa selvitysalueen osien keskinäinen vertailu. 
Maastotarkastukset kannattaa tehdä kohteille, 
joissa vesi luontaisesti patoutuu. Hyviä havain-
tokohteita löytyy usein esimerkiksi tierumpujen 
yläpuolelta, joissa kiintoaines on yleensä hyvin 
havaittavissa. Havaintotiedot kootaan paikkatie-
tojärjestelmään. Samalla määritellään havain-
topisteen yläpuolinen valuma-alue eli kuormi-
tuksen lähdealue.        PUREVA-toimintamallin 



23

(liite 1) mukaista kiintoaineen havainnointimene-
telmää voi käyttää apuna. Valuma-alue rajataan 
paikkatietoaineiston perusteella esimerkiksi RL-
GIS-ohjelmistolla. RLGIS-ohjelma on käytössä 
Metsäkeskuksessa ja on tarvittaessa ladattavis-
sa ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Maastotarkastusten yhteydessä tarkistetaan 
alustavasti myös mahdollisuuksia tehostaa 
alueen vesiensuojelua uusilla rakenteilla. Paik-
kojen määrittelyssä voidaan hyödyntää paikka-
tietoaineistoihin perustuvaa vesiensuojeluraken-
teiden kartoitustyökalua (http://www.ymparisto.
fi/fi-FI/TASO hanke/ Julkaisut). Lisäksi määrityk-
sessä voidaan käyttää apuna kartta- ja ilmaku-
va-aineistoja. Vesistökohtaisten valuma-aluei-
den vertailun tuloksena nimetään ne vesistöt 
tai kolmannen jakovaiheen valuma-alueet, joi-
hin suunnittelun seuraavat vaiheet kohdistuvat. 
Tässä vaiheessa pitää olla selvillä, mikä toiminta 
(esim. ojitus) uhkaa aiheuttaa merkittävimmän 
haitan (esim. kiintoaine) ja mihin haitta kohdistuu 
(esim. ranta-asutus).
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6.4  Toimintavaihtoehdon valinta 

Vesienhoidon toimenpideohjelmat edellyttävät 
metsätaloudelta kuormituksen alentamista ja 
vesiensuojelun täydentäviä toimenpiteitä tietyil-
lä valuma-alueilla. Täydentäviä toimenpiteitä, 
joihin valuma-aluetasolla tehtävä suunnittelukin 
kuuluu, toteutetaan erityisesti siellä, missä ve-
sistökuormitus on korkea suhteessa vesimuo-
dostuman kykyyn sietää kuormitusta. Sielläkään 
vesiensuojelun lisärakenteita ja toimenpidemää-
rien sopeuttamista ei kuitenkaan aina tarvittane, 
jos laskelmat viittaavat siihen, että kyseisellä va-
luma-alueella kuormittavuus metsämaahehtaa-
rilta alittaa muutaman vuoden tarkastelujaksol-
la metsätalouden (alueellisen) keskimääräisen 
tason. Tavanomaisilla valuma-alueilla toimivat 
vesiensuojelun perustoimenpiteet riittänevät, jos 
jo niiden turvin tarkastelujaksolla metsätalouden 
kuorman laskennallinen arvio pysyy pienenä 

suhteessa taustakuormaan, eivätkä havainnot 
maastossa viittaa korkeaan kuormitustasoon. 

Jos kuormitus näyttää ylittävän hyväksyttä-
vän tason, määritellään ne keinot, joilla valu-
ma-alueen vesiensuojelun tavoitetaso pystytään 
ylläpitämään tai saavuttamaan. Otetaan kantaa 
siihen, lisätäänkö vesiensuojelurakenteita vai 
suositellaanko vesistökuormitusta aiheuttavien 
metsätalouden toimenpidemäärien sopeuttamis-
ta vai tehdäänkö molempia. Kokeilemalla erilai-
sia kuormittavan toiminnan ja vesiensuojelurat-
kaisujen yhdistelmiä voi löytää tulevaisuuden 
toimintavaihtoehdon eli skenaarion, joka täyttää 
sekä talouden että ympäristön vaatimukset. 

Kuormituksen arviointia ja vertailua viitetasoihin 
on kuvattu KUHA-mallin käyttöohjeessa ja tämän 
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oppaan osassa 4. Vesienhoitoalueittaisia keski-
määräisiä kuormitustasoja on esitetty Suomen 
Ympäristö -sarjan julkaisussa nro 10 vuodelta 
2010. On huomattava, että alueiden väliset erot 
eivät johdu ominaiskuormituslukujen vaihtelusta 
vaan kuormittavien töiden suoritemääristä.

Toimenpidemäärien sopeuttaminen tarkoittaa lä-
hinnä niiden jaksottamista eri vuosille tai sijainnin  
hajauttamista, ei niinkään jättämistä kokonaan 
toteuttamatta. Kyseeseen voi tulla myös toimen-
piteen vaihtaminen toiseen, esim. kunnostusoji-
tuksen korvaaminen lannoituksella tai lannoitela-
jin vaihtaminen.

Paikallisten toimijoiden kesken pidetään keskus-
telu, jossa päivitetään alueen tulevien metsäta-
loushankkeiden tilanne. Tietojen perusteella tar-
kennetaan tulevien vuosien kuormitusennuste. 
Tarkastellaan tulevien kuormittavien toimenpitei-
den ja mahdollisten uusien vesiensuojeluraken-
teiden yhdistettyä vaikutusta kuormituksen kehi-
tykseen. Tarkastelujen perusteella määritetään 
osavaluma-alueittain soveltuvin toimintavaihto-
ehto. Lisäksi pyydetään ELY-keskuksen kannan-
otto ratkaisuun.

Valuma-aluesuunnittelu voi myös keskeytyä 
tässä vaiheessa – mikäli vaihtoehtolaskelmat 
osoittavat, ettei suunnittelualueella ole tarvetta 
vesiensuojelun tehostamiselle. Valuma-alue-
suunnittelu voidaan kuitenkin käynnistää myö-
hemmin uudelleen vuotuisen toimenpiteiden to-
teutumisen päivityksen yhteydessä, jos tilanne 
on muuttunut ratkaisevasti.
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6.5  Valuma-aluesuunnitelman koostaminen

Dokumentoinnin tarkoitus on koota prosessin 
aikana saatu tieto muotoon, jonka perusteella 
voidaan käynnistää hankkeita ja sopeuttaa kuor-
mittavaa toimintaa. Lisäksi tietoa käytetään valu-
ma-aluesuunnittelun pohjatietona päivitettäessä 
suunnitelmaa. 
 
Toiminnan kannalta on tärkeää, että saatua tietoa 
käytetään mahdollisimman tehokkaasti Suomen 
metsäkeskuksen Julkisten palvelujen yksikön 
tekemässä alueellisessa luonnonhoidon suun-
nittelussa. Dokumentointi on suositeltavaa tehdä 
Suomen metsäkeskuksen alueellisen luonnon-
hoidon suunnittelun sisältövaatimusten ja ohjeis-
tuksen mukaisesti. 

Valuma-aluesuunnitelma sisältää seuraavat 
asiat:

a. Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen 
ratkaisu suunnittelualoitteeseen perusteluineen 

b. suunnittelukohteen valuma-aluekartat 
asianomaisten jakovaiheiden tasolla 

c. suunnittelukohteen yleiskuvaus, mukaan lukien 
kohteen asema vesienhoidon toimenpide-ohjel-
massa 

d. vesimuodostumien ja osavaluma-alueiden ver-
tailun tulos

e. luettelo suunnittelukohteen merkittävimmistä 
metsätalouden toimijoista

f. toimintavaihtoehto (ennuste) ilman täydentäviä 
toimenpiteitä ja tavoiteskenaario täydentävine 
toimenpiteineen, myös mahdollisen kuormitta-
van toiminnan sopeuttamisen kuvaus 

g. tavoiteskenaariossa ehdotettujen lisärakentei-
den luettelo ja toteuttamisen aikataulu 
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Valuma-aluesuunnitelma ja selvityksen tausta-
tiedot säilytetään Metsäkeskuksessa. Suunnit-
telussa tuotettu paikkatieto tallennetaan Met-
säkeskuksen järjestelmään. Tieto suunnittelun 
lopputuloksesta annetaan esityksen tekijälle. 
Tietojen luovuttamiseen sovelletaan metsätieto-
lain (419/2011), julkisuuslain (621/1999) ja hen-
kilötietolain säädöksiä.
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6.6  Valuma-aluesuunnitelman toimeenpano

Suunnitelman toteutus- ja rahoitustapa valitaan 
suunnitelman perusteella. Mikäli on katsottu 
tarvetta täydentäville vesiensuojelurakenteille, 
selvitetään, ovatko toimenpiteet soveltuvia to-
teutettavaksi Kemera-rahoituksella hankehaun 
kautta. Lisäksi selvitetään mahdolliset muut käy-
tettävissä olevat rahoitusvaihtoehdot, jos hanke 
ei syystä tai toisesta täytä Kemera-hankehaun 
vaatimuksia.

Mikäli päädytään suosittelemaan vesistöjä kuor-
mittavien töiden määrien sopeuttamista, suo-
siteltavista määristä keskustellaan toimijoiden 
edustajien kesken jo toimintavaihtoehdon valin-
nan yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa. 
On kuitenkin tarpeen järjestää uusi tapaaminen, 
mikäli tiedot ovat muuttuneet ratkaisevasti suun-
nittelun myöhemmässä vaiheessa. 

Sekä vesiensuojelurakenteiden teko että toi-
menpidemäärien sopeuttaminen perustuvat 
asianosaisten metsänomistajien vapaaehtoi-
suuteen, eli valuma-aluesuunnitelman linjaukset 
ovat suositusluontoisia. Kuitenkin vasta kattava 
sitoutuminen sovittuun toimintalinjaan takaa täy-
dentävien vesiensuojelutoimenpiteiden tehon ja 
kustannustehokkuuden.
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6.7  Valuma-aluesuunnitelman päivitykset ja 
seuranta

Vuosittain Suomen metsäkeskuksessa tarkiste-
taan, miten suunnitelman kuormittavien töiden 
ennusteet ovat toteutuneet ja vesiensuojelura-
kenteet toteutettu. Päivityksen yhteydessä tar-
kistetaan myös, onko veden laadussa ja kiinto-
ainekulkeumissa tapahtunut muutoksia. Valittua 
toimintavaihtoehtoa kuvaava laskennallinen ske-
naario saatetaan ajan tasalle. Yleensä tämän 
vaatima työpanos on suhteellisen vähäinen, eikä 
päivitystä aina edes tarvita. Jos taas kuormitus-
tilanne valuma-alueella on muuttunut hyvin olen-
naisesti, palataan suunnittelun kohtaan 6.4 ja 
toimijat arvioivat tilannetta uudelleen.

Suomen metsäkeskuksessa pyritään siihen, että 
tieto Kemera-rahoituksella tehdyistä toimen-
piteistä on päivitettynä paikkatietona. Muiden 

kuin Kemera-rahoituksella toteutettujen hank-
keiden ja muiden töiden osalta toimijat lähettä-
vät toteutustietonsa Metsäkeskukselle. Päivitetty 
suunnitelmatieto annetaan tiedoksi toimijoille tai 
tulokset myös esitellään toimijoiden edustajille 
järjestettävässä palaverissa.
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7  Käsitteiden määrittely
Alueellinen luonnonhoidon toteuttamisohjelma: 
Alueen luonnonhoitohankkeiden painopisteet. 
Suomen metsäkeskuksen Julkiset palvelut ohjaa 
sen perusteella luonnonhoitovaroja. 

Eroosio:  
maa-aineksen irtoaminen, kulkeutuminen ja ka-
sautuminen veden tai tuulen mukana

Hankekohtaiset vesiensuojelutoimenpiteet:  
yhtä työmaata palvelevat vesiensuojeluratkaisut

Jakovaihe:  
päävesistöalueen osa, joka jakautuu usein edel-
leen hierarkian alemmiksi jakovaiheiksi  

Kasvatuslannoitus:  
lisää puuston kasvua ja nopeuttaa sen järeyty-
mistä arvokkaaksi tukkipuustoksi

Kemera:  
laki kestävän metsätalouden rahoituksesta; tu-
kea kestävälle metsien hoidolle ja käytölle

Kevät- ja syystäyskierto:  
järven vesimassan sekoittuminen silloin, kun 
järven vesimassa on kerrostumaton (lämpötila 
sama pinnasta pohjaan)

Korkeusmallianalyysi:  
numeerisen korkeusmallin perusteella tehty mal-
linnus pintaveden liikkeestä

Luonnonhoitohanke:  
Kemera-varoilla rahoitettava hanke, jonka yhtey-
dessä voidaan toteuttaa mm. metsien monimuo-
toisuutta lisääviä tai metsätalouden vesistökuor-
mitusta vähentäviä toimenpiteitä

Luusua:  
laskujoen lähtökohta järvessä

Metsänkäyttöilmoitus:  
aiotusta hakkuusta etukäteen Metsäkeskukselle 
määräajassa jätettävä metsälain mukainen il-
moitus, joka sisältää tiedon hakkuun sijainnista, 
laajuudesta ja tyypistä sekä uudistamishakkuun 
osalta uudistamistavasta

Paikkatieto:  
paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijain-
titiedon ja ominaisuustiedon looginen tietokoko-
naisuus

Pienvesi:  
vesilain mukaan lähde, noro tai oja; metsälain 
mukaan lähde, noro, puro tai pieni lampi; metsä-
sertifioinnin (PEFC) mukaan lähde tai puro.

Pintavesiteema:  
korkeusmallianalyysin tuloksena syntyvä pinta-
veden virtausreittejä kuvaava vektorimuotoinen 
karttataso

Päävesistöt:  
mereen laskevien jokien vesistöalueita, jotka on 
nimetty jokien mukaan

Raskasmetalli:  
lääketieteellinen yleisnimitys erilaisille ympäris-
tölle ja terveydelle haitallisille metalleille

Skenaario:   
tiettyihin olettamuksiin pohjautuva ennuste tai 
toimintasuunnitelma 

Taustakuormitus:  
luonnonhuuhtouma ja laskeuma yhteensä

Terveyslannoitus:  
metsänlannoitus, jonka tavoitteena on korjata 
ravinne-epätasapainosta johtuvia puuston kasvu-
häiriöitä

Uomateema:  
korkeusmallianalyysillä tuotettu karttataso, jossa 
veden virtausta koskeva tieto esitetään ainoas-
taan ojille ja muille virtaaville vesille

Uudistushakkuu:  
hakkuu, joka tähtää puusukupolven vaihtoon

Vesienhoito:  
vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoitolain 
mukaista suunnitelmallista toimintaa

Vesienhoitoalueen toimenpideohjelma:  
kuvaus vesienhoitosuunnitelmaan kuuluvista toi-
menpiteistä

Vesienhoitosuunnitelma:  
kattava yhteenveto vesienhoitoalueen vesien 
tilasta, ongelmista ja vesienhoitotoimista 

Vesimuodostuma:  
maanpinnan painanteeseen kerääntyneen veden 
muodostama, selvästi erottuva kokonaisuus; 
myös pohjavesi ja meri ovat vesimuodostumia

Vesistö:  
puro, joki, lampi, tekolampi, järvi, tekojärvi tai 
kanava

Vesistöalue:  
alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen 
kautta
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Vesistökuormitus:  
ihmisen toiminnan aiheuttama, vesistöön kohdis-
tuva eri aineiden kuormitus

Ympäristöjärjestelmä:  
järjestelmällinen, vapaaehtoinen tapa hallita or-
ganisaation ympäristöasiat; perustuu usein kan-
sainväliseen malliin kuten esim. standardi ISO 
14001
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Liite 1.

PUREVA-toimintamalli

Purojen ja valuma-alueiden kunnostushanke eli 
PUREVA-toimintamallin tavoitteena on ehkäistä 
tulvien ja vesistökuormitusten syntymistä vesis-
töjen latvoilla ja valuma-alueilla sekä kunnostaa 
perattuja purovesiä.

PUREVA-hankkeen ensi askeleet otettiin maa-
kunnallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden 
yhteispalaverissa keväällä 2005. Pilottivaihe, jol-
le saatiin rahoitusta EMOTR-O Pohjoisen Suo-
men tavoite 1 -ohjelmasta, suoritettiin vuosien 
2006 ja 2007 aikana Kivijärvellä. Pilottivaiheen 
aikana inventoitiin Kivijärveen laskevan Leukun-
joen valuma-alue, samalla kehitettiin inventoin-
timenetelmiä ja hiottiin toimijoiden yhteistyötä. 
Hankkeen hallinnoinnista vastasi Keski-Suomen 
ympäristökeskus.

PUREVA-mallin avulla pyritään valuma-alue-
tasoiseen vesiensuojelun suunnitteluun. Mallin 
yksi keskeinen tavoite on lisätä eri viranomaisten 
ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on 
löytää yhteisesti sellaiset alueet ja kohteet, jois-
sa käytettävissä olevat resurssit pystytään hyö-
dyntämään mahdollisimman järkevästi ja tehok-
kaasti. 

PUREVA-toimintamalliin kuuluu virtavesi- ja valu-
ma-alueselvitys. Valuma-alueselvityksen tavoit-
teena on löytää selvitettävältä alueelta vesien-
suojelun kannalta merkittävimmät osa-alueet. 
Tarkastelutarkkuus määritellään aina alueen 
koon ja käytettävissä olevien resurssien perus-
teella. Tavoitteena on työn edetessä tarkentaa 
selvitystä alueille, joissa kuormitus on kaikkein 
merkittävintä.

Selvityksen apuna pyritään hyödyntämään mah-
dollisimman kattavasti alueelta olevaa etukä-
teistietoa. Etukäteen selvitetään metsätalous-
toimenpiteiden mm. ojitushankkeiden määrä, 

tekoaika sekä niiden sijoittuminen selvitettävällä 
alueella. Lisäksi etukäteistulkinnassa käytetään 
apuna erilaisia paikkatieto- ja metsävaratietoihin 
pohjautuvia aineistoja, esimerkiksi uomista teh-
tyä eroosioriskimallinnusta ja pintavesien ekolo-
gista luokitustietoa.

PUREVA-mallin virtavesiselvityksen yhteydessä 
tehdään yleensä havaintoja myös valuma-alueel-
ta tulleesta kuormituksesta. Mikäli mahdollista, 
kannattaa PUREVA-selvitys aloittaa tekemällä 
ensin virtavesiselvitykset, jolloin niistä saatavia 
tietoja voidaan käyttää apuna myös valuma-alue-
selvityksessä. PUREVA-selvitysten yhteydessä 
virtavesiselvityksen on tehnyt ELY-keskus.

Etukäteistietojen pohjalta määritellään kohteet, 
jotka tarkastetaan maastossa. Kohteet valitaan 
siten, että niiden avulla voidaan päätellä tar-
kastelupisteen yläpuolelta tulevan kuormituk-
sen voimakkuutta mahdollisimman luotettavasti. 
Havaintopaikkoina voidaan käyttää esimerkiksi 
uomaverkoston kohtia, joissa veden mukana 
kulkeutuva maa-aines todennäköisesti laskeu-
tuu uoman pohjalle tai tulva-alueelle. Hyviä ha-
vaintokohteita ovat myös erilaiset padottavat 
kohteet, esimerkiksi ojarumpujen yläpuoliset 
alueet. Maastohavainnot perustuvat orgaanisen 
ja kivennäismaa-aineksen määrään.  Kuormi-
tuksen voimakkuutta/merkittävyyttä arvioidaan 
silmämääräisesti vertaamalla sitä tarkasteltaval-
ta alueelta tehtyihin muihin havaintoihin. PURE-
VA-tarkastelun tavoitteena ei ole selvittää kuor-
mituksen määrää.

Tiedot maastohavainnoista tallennetaan paikka-
tietojärjestelmään tai tiedot kirjataan maastolo-
makkeelle. Tiedon tallennusvaiheessa määritel-
lään havaintopisteen yläpuoleinen valuma-alue. 
Määrityksen perusteella pyritään selvittämään 
tarkemmin aluetta, josta kuormitus on peräisin. 
Valuma-alue pyritään määrittelemään mahdolli-
simman tarkasti, ja tarvittaessa lisätään alueen 
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havaintopisteitä.

PUREVA-mallin valuma-alueselvityksen tavoit-
teena on ensisijaisesti löytää kuormituksen pai-
nopistealueet, ei niinkään haitan aiheuttajaa. Sel-
vityksen edetessä kuitenkin törmätään kohteisiin, 
joissa vesiensuojelun tehostaminen on tarpeen. 
Näiden kohteiden osalta ollaan tarvittaessa yh-
teydessä hankkeen toteuttajaan tai maanomista-
jaan. PUREVA-tarkastelun tavoitteena on myös 
selvityksen edetessä ja sen valmistuttua miet-
tiä mahdollisia vesiensuojelun tehostamistoimia 
sekä pyrkiä käynnistämään jatkohankkeita. 

PUREVA-hankkeen valuma-alueselvityksen yh-
teyteen voidaan tarvittaessa liittää esimerkiksi 
vesiensuojelurakenteiden paikkojen kartoitus. 
Etukäteen mm. paikkatieto- ja muiden aineisto-
jen pohjalta määriteltyjen kosteikko- ja tulvanhal-
lintapaikkojen maastotarkastus voidaan helposti 
yhdistää PUREVA-maastokäynteihin.
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Liite 2. 

Esimerkki: Kyyjärven valuma-aluesuunnitelma

Aloite tämän alueen suunnittelulle tuli TASO-hankkeen yhteydessä. Tämä päätösmalli on laadittu 
esimerkiksi jälkikäteen tämän oppaan mukaisesti.

Viite  Hankealoite 8.11.2011
  metsätalouden vesiensuojelutoimenpidetarpeen kartoitus Saarijärvenreitillä

a) Metsäkeskuksen ratkaisu suunnittelualoitteeseen

Suunnitteluesitys 

Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen yksikölle osoitetussa aloitteessa ehdotetaan valu-
ma-aluesuunnittelun tekemistä Saarijärven reitin (14.6) valuma-alueelle. Aloitteen mukaisena tavoit-
teena on tunnistaa metsätalouden vesiensuojelun kannalta merkittävimmät valuma-alueet ja suunni-
tella niille tarvittavat täydentävät vesiensuojelutoimenpiteet.

Suunnittelualoitteen perusteluina mainitaan, että vesienhoidon toimenpideohjelma edellyttää metsä-
taloudelta vesiensuojelun tehostamista Saarijärven reitillä. Vesistöreitin vedet ovat yleisesti tyydyttä-
vässä eli hyvää heikommassa tilassa. 

Ratkaisu: 

Metsäkeskuksessa on hankealoitteen käsittelyyn nimetty ryhmä, joka on käsitellyt esityksen koko-
uksessaan 5.12.2011. Metsäkeskus katsoo, että aloitteen mukainen tarkastelu on edellä mainituin 
perustein tarpeellinen. Lisäksi hanke tukee alueellista luonnonhoidon toteutusohjelman tavoitteita. 
Valuma-aluetarkastelu aloitetaan vuoden 2012 alussa. 

Valuma-aluesuunnittelun tavoitteena on paikallistaa metsätalouden vesistökuormituksen kannalta 
merkittävimmät alueet, tunnistaa niiden vesistöhaitat ja suunnitella tarvittavat täydentävät toimenpi-
teet.

Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Keski-Suomi

_______________  ________________  ________________

Liitteet  Hankealoite, hankealueen kartta
Jakelu  Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen metsäkeskus Rahoitus- ja tarkastuspalvelut
Tiedoksi Alueen metsätalouden toimijat
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b) Suunnittelukohteen valuma-aluekartat jakovaiheittain 

Saarijärven reitti 14.6 (1. jv.)    
Kyyjärven valuma-alue 14.64 (2. jv.)
Metsämaata 28150 ha

Nopolanjoen valuma-alue 14.645 (3. jv.) 
Metsämaata 14 010 ha

Nopolanjoen osavaluma-alueita (4. jv.)
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c) Suunnittelukohteen 
yleiskuvaus

Saarijärven reitin (14.6) tila Keski-Suomen pinta-
vesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015:

Saarijärven reitin pinta-ala on 3 120 km2. Reitin 
kokonaisfosforikuormitus on noin 44 t/v ja typpi-
kuormitus noin 960 t/v. Fosfori- ja typpikuormitus 
on reitin pinta-alaa kohden tarkasteltuna muihin 
Keski-Suomen reitteihin verrattuna keskimää-
räistä suurempi. Luonnonhuuhtouman osuus 
reitin fosforikuormituksesta on noin 30 % ja typ-
pikuormituksesta noin 40 %. Sateen mukana las-
keumana reitille tulee viisi prosenttia fosforin ja 
15 % typen kokonaiskuormituksesta

Reitin ylin järvi on Kyyjärvi, josta vedet laske-
vat useiden jokien ja järvien kautta Kuhnamoon. 
Muita suuria järvialtaita ovat Pääjärvi, Saarijärvi, 
Summasjärvi sekä Pyhäjärvi. Alueen järvisyys on 
noin 9 %. Soita alueesta on reilu neljännes. Rei-
tin vesille on tunnusomaista korkea humuspitoi-
suus sekä korkeat ravinnepitoisuudet, varsinkin 
reitin yläosassa. Saavathan reitin vedet alkunsa 
Suomenselän suoalueilta. Suurin osa reitin jär-
vistä onkin tyypiltään keskihumoosisia, osa jopa 
runsashumoosisia.

Lähes 60 % reitin luokitelluista järvimuodostumis-
ta on ekologiselta luokaltaan tai asiantuntija-arvi-
on perustella tyydyttävässä tai sitä huonommas-
sa tilassa. Pinta-alaltaan yli 5 km2 järvistä vain 
Pyhäjärvi on erinomaisessa luokassa ja Mahlun-
järvi sekä Karankajärvi hyvässä luokassa. Mui-
den tila on tyydyttävä. Valuma-alueeltaan yli 200 
km2 jokien luokitus jää suurelta osin alle hyvän 
tilan. Välttävässä tilassa on kuitenkin vain Nopo-
lanjoki. Saarijärven reitillä vesien tila on huonoin 
muihin toimenpideosa-alueisiin verrattuna.

Reitin suuri suoala on johtanut merkittäviin kui-
vatustoimenpiteisiin. Ojitusten ja turvekerroksen 
poiston seurauksena valuma-alueen vedenpidä-
tyskyky on heikentynyt ja valumavedet virtaavat 
pääuomaan aiempaa nopeammin. Saarijärven 
reitin pääuoman yli- ja alivesien erotus on suu-
rimmillaan lähes kolme metriä eli maakunnan 
suurin.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ve-
sienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 on met-
sätaloudelle Saarijärven reitille esitetty seuraa-
via lisätoimenpiteitä: 
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Kyyjärven ja Nopolanjoen ominaispiirteitä:

Kyyjärvi on matala ja luontaisesti runsashu-
muksinen. Pinta-ala on 16,4 km2 ja valuma-alue 
noin 420 km2. Järven hydrologis-morfologiset 
muutokset ovat vähäisiä. Vesi on sameaa ja 
ravinnepitoisuudet koholla. Fysikaalis-kemialli-
nen ja ekologinen tila on määritetty tyydyttävik-
si. Vesienhoidon toimenpideohjelma edellyttää 
Kyyjärven fosforikuormituksen vähentämistä 13 
prosentilla. Maankäyttötavoista maatalous kuor-
mittaa eniten, mutta myös turvetuotannolla ja 
metsätaloudella on merkitystä.

Nopolanjoki on luontaisesti runsashumuksinen 
turvemaan joki. Pituus on 36 km ja valuma-alue 
211 km2. Joen vesi on sameaa, kemiallinen ha-
penkulutus ja fosforipitoisuus ovat koholla. Joen 
fysikaalis-kemiallinen ja hydrologis-morfologinen 
tila ovat tyydyttäviä. Ekologinen tila on välttävä, 
Saarijärven reitin ainoana jokena. Vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu 
fosforikuorman keventäminen 30 %:lla sekä eko-
logisen ja hydrologis-morfologisen tilan kohenta-
minen. Uoman mahdollinen kunnostaminen jää 
odottamaan lisäselvityksiä.

Suunnittelun taustaa

Saarijärven reitin alueelle on TASO-hankkeen 
yhteydessä tehty PUREVA-selvitys vuosina 
2011–2012.  Suunnittelun toisessa vaiheessa 
selvityksessä todetuilta painoalueilta on etsit-
ty vesiensuojelun täydentämismahdollisuuk-
sia, joista osa myös on toteutettu TASO-hank-
keeseen osallistuneiden kuntien rahoituksella. 
PUREVA-selvityksessä yhdeksi painopisteeksi 
todettiin Kyyjärven Nopolanjoen valuma-alue. 
Kyyjärven valuma-alueen osalta suunnittelua 
jatkettiin laatimalla toimintamallin mukainen va-
luma-aluesuunnitelma. 
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d) Valuma-alueiden vertailu

Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti 
olennaisimmaksi metsätalouden aiheuttamaksi 
haitaksi katsottiin kiintoaineeseen sitoutunut fos-
fori. Kuormitustasojen vertailut tehtiin tältä poh-
jalta. Kyyjärven osavaluma-alueiden fosfori- ja 
kiintoainekuormitusprofiilit määritettiin KUHA-las-
kelmalla. Viitetasona käytettiin Keski-Suomen 

kaikkien talousmetsien keskimääräistä metsä-
talouden aiheuttamaa fosforikuormitusta, noin 8 
g/ha/v vesistöihin metsämaan hehtaarilta (kaa-
vioiden tumma vaakaviiva, ”tavoite”). Seuraavi-
en kuuden kaavion avulla voi verrata Kyyjärven 
(s. 35, liite 2, kartta oikealla ylhäällä) kolmannen 
jakovaiheen valuma-alueiden laskennallisia fos-
forikuormitusprofiileja.
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Esimerkki poikkeuksellisen kuormitetusta vesimuodostumasta: Nopolanjoen valuma-alueen eräs lampi, jonka oma va-
luma-alue on noin 150 ha metsämaata. Oikealta pystyakselilta voi lukea sinisen käyrän avulla kiintoainekuorman arvion 
tonneina ja ojituksen fosforikuorman arvion kiloina. Tumma vaakaviiva esittää taustakuormaa kiintoaineena samalta 
alueelta. Pylväiden avulla voi lukea suoritemäärät hehtaareina vasemmalta pystyakselilta. 

e) Suunnittelukohteen 
merkittävät metsätalouden 
harjoittajat

• Yksityiset metsänomistajat
• Kyyjärven metsänhoitoyhdistys 
• Metsähallitus

• UPM-Kymmene Oyj
• OTSO Metsäpalvelut
• Metsä Group 
• Metsäpalveluyrittäjät
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f) Toimintavaihtoehto ilman 
täydentäviä toimenpiteitä 
(ennuste) ja toimintavaihtoehto 
täydentävine toimenpiteineen 
(tavoiteskenaario)

Nopolanjoen valuma-alueen 14.645 fosforikuormitushistoria metsätalouden osalta ja kuormituksen ennuste ilman täy-
dentäviä toimenpiteitä.

Ennustetun kuormituksen vähentämiseen arvi-
oitiin olevan syytä Nopolanjoen valuma-alueella 
14.645. Tällä valuma-alueella tavoitteeksi ase-
tettiin fosforikuorman vähintään 30 %:n pudotus 
vuodesta 2007 vuoteen 2015. Täydentävät toi-
menpiteet sijoitettiin Nopolanjoen kuormitetuim-
mille osa-valuma-alueille. Ojitusmääriä sopeute-
taan lykkäämällä joidenkin työmaiden toteutusta.  
Kyyjärveen muilla valuma-alueilla metsätalou-

den kuormitus näyttää jäävän matalaksi ilman 
täydentäviä toimenpiteitäkin. 

Tavoitteeksi asetettuun kuormituksen vähen-
nykseen päästäisiin ilman täydentäviä toimen-
piteitäkin. Täydentävillä toimenpiteillä kuitenkin 
joudutetaan kehitystä ja parannetaan tilannetta 
erityisesti joillain Nopolanjoen osavaluma-alueil-
la, joilta purkautuu eniten kiintoainetta.

Nopolanjoen valuma-alueen fosforikuormituksen tavoiteskenaario täydentävine toimenpiteineen.
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g) Tavoiteskenaarioon kuuluvat 
vesiensuojelun täydentävät 
toimenpiteet 

RAKENNE TOTEUTUSVUOSI HUOMIOITA
Virtaamansäätöpatosarja 2012 toteutettu
Kosteikko 2012 toteutettu
Tulvanhallinta/kosteikko 2x 2013
Pintavalunta 2013
Ojatuke 2 kpl 2012 toteutettu

Tavoiteskenaarion kuormittavien metsätaloustoimenpiteiden määrä Nopolanjoen valuma-alueella.
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Liite 3. 

Valuma-aluesuunnittelun 
oppaan käyttäjät

Käyttäjät Käyttö

Metsäkeskus julkiset palvelut Valuma-aluesuunnittelu, toiminnan sopeutus kokonaisuutta koordi-
noimalla

Metsähallitus Valuma-aluesuunnittelu, hankekohtaisen tiedon tarjoaminen 
Metsäkeskukselle, toiminnan sopeutus  

Metsäyhtiöt Hankekohtaisen tiedon tarjoaminen Metsäkeskukselle, valuma-alue-
suunnittelu, toiminnan sopeutus 

Metsänhoitoyhdistykset Hankekohtaisen tiedon tarjoaminen Metsäkeskukselle, toiminnan 
sopeutus

Metsäkeskus metsäpalvelut OTSO Hankekohtaisen tiedon tarjoaminen Metsäkeskukselle, toiminnan 
sopeutus

Metsäpalveluyritykset Hankekohtaisen tiedon tarjoaminen Metsäkeskukselle, toiminnan 
sopeutus

ELY-keskukset Valuma-aluesuunnittelu, kuormitusarviot ja ennusteet, hankkeiden 
arviointi

Vesiensuojeluyhdistykset Taustaa vaikuttamiselle
Metsänomistajaliitot Taustaa vaikuttamiselle
Yksityiset metsänomistajat Oppimateriaalia
Tapio Taustaa hanketason suunnittelun ohjeistukselle
MTK Taustaa vaikuttamiselle
Oppilaitokset Oppimateriaalia
Metla Taustaa tutkimuksen suuntaamiselle ja tutkimuksen yhteiskunnal-

lisen vaikuttavuuden arvioinnille
SYKE Taustaa tutkimuksen suuntaamiselle ja tutkimuksen yhteiskunnal-

lisen vaikuttavuuden arvioinnille
Luontojärjestöt Taustaa vaikuttamiselle







TASO


