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1 Johdanto

Pinta-alan kannalta katsottuna metsätalous on ihmi-
sen toiminnoista suurin Pohjois-Skandinavian pin-
tavesiin vaikuttava tekijä. Se on myös huomattava 
vesistöjen hajakuormituksen lähde Tornionjoen valu-
ma-alueella. Metsänhoidollisista toimenpiteistä soi-
den kuivatus, maanmuokkaus ja avohakkuut ovat 
eniten lisänneet pintavesistöjen liete-, ravinne- ja me-
tallikuormitusta. Nykyaikaisessa metsänhoidossa näi-
tä riskejä pyritään vähentämään käyttämällä erilaisia 
vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten rantojen suojavyö-
hykkeitä ja erilaisia laskeutusaltaita. Vaikka ensim-
mäiset metsätalouden vesiensuojelutoimia koskevat 
ohjeet ja suositukset julkaistiin Suomessa ja Ruotsis-
sa 1980-luvulla, niiden toteuttaminen käytännössä on 
vienyt aikaa. 

TRIWA III- hanke tarjosi mahdollisuuden vertailla 
suomalaisia ja ruotsalaisia metsänhoitomenetelmiä ja 
kenttäkatselmusten avulla ymmärtää, kuinka vesien-
suojelu otetaan huomioon käytännön metsänhoidossa 
rajan molemmin puolin. Projekti lisää myös metsän-
hoitoviranomaisten keskinäistä ymmärrystä molem-
missa maissa ja johtaa toivottavasti lisääntyneeseen 
rajat ylittävään yhteistyöhön näissä asioissa. Metsäta-
louden merkitys on suuri niin liike-elämälle, viennille, 
työllisyydelle kuin yleiselle hyvinvoinnillekin Tornion-
jokilaakson molemmin puolin. Nykyajan markkinat ja 
asiakkaat ovat alkaneet vaatia tuotteilta sertifiointeja, 
laadunvalvontaa ja ympäristöystävällisyyttä. Niinpä 
modernin metsänhoidon tavoitteena on myös paran-
taa vesiensuojelua ja helpottaa kestävää kehitystä.

Tämä projekti tukee Euroopan Unionin vesipuitedi-
rektiivin toteuttamista Suomessa ja Ruotsissa. Direk-
tiivi vaatii, että raja-alueella sijaitsevan valuma-alueen 
eri puolilla sijaitsevat maat tekevät yhteistyötä. Suo-
mi ja Ruotsi päättivät vuonna 2010 vahvistaa ja yhte-
näistää Tornionjoen kansainvälistä vesienhoitoaluetta 
koskevia kansallisia toimenpide- ja vesienhoitosuun-
nitelmiaan. Yhteistoiminnan tavoitteena on harmoni-
soida yhteisten vesistöjen ekologisen tilan luokittelua 
ja päästä yhteisymmärrykseen pintavesien tilan säi-
lyttämistä ja parantamista koskevien toimien osalta 
(esim. metsänhoidon vesiensuojelutoimenpiteet).

Aiemmissa Interreg-projekteissa (TRIWA I ja II) 
Norrbottenin lääninhallitus ja Lapin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus ovat vertailleet kansallisia oh-

jeistuksia ja kehittäneet ehdotuksia yhteisiksi laatu- ja 
toimintakriteereiksi ja kansallisiksi käytännöiksi.

TRIWA III -projektin metsätaloutta koskeva osuus 
jatkaa tätä työtä luomalla perusteita yhteisille käy-
tännöille metsänhoidossa käytettäville vesiensuoje-
lutoimenpiteille. Projektin muut osa-alueet koskevat 
metsäntalouden vaikutusten kartoittamista, jokien 
kunnostustarvetta ja –kustannuksia Tornionjoen si-
vuvesissä sekä yksityiskohtaisten kunnostamissuun-
nitelmien laatimista pilottialueille Suomessa ja Ruot-
sissa. 
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2 Taustatietoja

2.1 Metsänhoidon historiaa 
Tornionjokilaaksossa

Tornionjokilaakson metsiä on hyödynnetty aina 
1800-luvulta asti. Tuolloin hakkuut olivat enimmäk-
seen erityyppisiä harsintahakkuita. Aluksi puuta 
käytettiin tervan valmistukseen, talon- ja laivanra-
kennukseen sekä kotitalouksien tarpeisiin, mutta 
1800-luvun lopulta alkaen sitä käytettiin kasvavassa 
määrin nousevan sahateollisuuden tarpeisiin. Vuosi-
sadan vaihde oli sahateollisuuden huippuaikaa, jolloin 
Ruotsin Norrbottenin läänissä oli 21 vientiin erikois-
tunutta suurta sahaa sekä useita isoja sahoja myös 
Pohjois-Suomessa. Kontrolloimaton puunkaato johti 
metsämaiden liikakäyttöön Tornionjokilaakson ete-
läisillä alueilla. Metsänhaaskuu estettiin Suomessa 
ja Ruotsissa 1800-luvun lopulla. 1900-luvun alkuun 
mennessä säädettiin useita lakeja ja asetuksia, joil-
la korjattavan metsäalan laajuutta ja ikää säädeltiin ja 
metsänomistajat velvoitettiin varmistamaan metsien 
uusiutuminen. 

Vaikka ensimmäinen maailmansota lopetti puuta-
varan viennin ja aiheutti sahateollisuuden väliaikaisen 
taantumisen, kasvoi puutavaran kysyntä seuraavi-
en vuosikymmenten aikana nopeasti, koska Kemiin 
perustettiin kaksi selluloosatehdasta (ensimmäinen 
vuonna 1919 ja toinen 1930). Lisäksi Pohjois-Suo-
messa ja Ruotsissa perustettiin useita suuria sahoja 
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Näihin 
sahoihin puutavara kuljetettiin lähinnä uittamalla, ja 
siksi Tornionjoen uomia ja sivujokia perattiin tukinuit-
toa varten rajan molemmin puolin. Kun ohuemman 
tukkipuun kysyntä lisääntyi selluloosateollisuuden 
myötä, myös pieniä latvavesien jokia perattiin. Tuki-
nuitto lopetettiin Tornionjoen vesistössä 1970-luvulla, 
minkä jälkeen uomat kunnostettiin poistamalla uittoa 
varten tehdyt rakennelmat (mm. padot, juoksua ohjaa-
vat pengerrykset). Ensimmäiset kunnostukset tehtiin 
varsin karkealla tavalla, ja sivujokien elinympäristöjen 
kunnostusta olisi syytä jatkaa.

Harsinta- ja määrämittahakkuut olivat varsin ta-
vallisia aina 1940–50-luvuille asti. Tämä johti usein 
siihen, että jäljelle jääneiden metsikköjen valtapuu-
lajeiksi jäivät koivu ja kuusi. Toisen maailmansodan 
jälkeen laajamittaisista avohakkuista ja niin sanotusta 
siemenpuuhakkuusta (metsän luonnollista uudistu-

mista edistävä hakkuumenetelmä) tuli vallitsevia hak-
kuumenetelmiä erityisesti valtion omistamissa met-
sissä Pohjois-Suomessa. Hakkuualueet kulotettiin, 
jotta siementen itäminen lisääntyisi ja nuoret taimet 
kehittyisivät paremmin. Maanmuokkausta ei käytetty 
kovin laajalti. Jos kulottaminen ei onnistunut riittävän 
hyvin, tehtiin yksittäisiä kuokkalaikkuja, jotka istutettiin 
tai kylvettiin miestyövoimin. Kulottaminen ja laikutta-
minen jatkuivat yleisenä, kunnes mekaaniset maan-
muokkausmenetelmät kehitettiin 1960-luvun alkupuo-
lella. Raivaustraktorien vetämistä metsäauroista ja 
erityyppisistä metsätraktorien vetämistä karhista tuli 
yleisimmin käytettyjä maanmuokkauskeinoja. Auraus-
ta, joka on erittäin raskas maanmuokkausmenetelmä, 
käytettiin erityisesti kuusivaltaisilla alueilla, joissa oli 
paksu humuskerros ja jotka olivat yleensä myös pit-
källe soistuneita. Näille alueille istutettiin yleensä uutta 
metsää. Kevyemmät menetelmät, kuten äestäminen, 
otettiin jälleen käyttöön 1980-luvulla, kun uudistus-
hakkuut siirtyivät lisääntyvässä määrin mäntyvaltaisiin 
metsiin, joihin kylvettiin siementä tai joiden annettiin 
uusiutua luonnollisesti siemenpuiden avulla. Nykyisin 
äestäminen on yleisin maanmuokkaustapa metsis-
sä, joissa on ohut humuskerros. Ruotsissa käytetään 
enimmäkseen kevyitä muokkaustapoja. Suomessa 
valtion metsien auraukset lopetettiin vuonna 1994 
maiseman- ja vesiensuojelun vuoksi. Yksityismet-
sissä kyseistä maanmuokkaustapaa kuitenkin edel-
leen käytetään jossain määrin. Hylättyään aurauksen 
Metsähallitus alkoi kehittää kevyempiä kaivureiden 
käyttöön perustuvia maanpinnan käsittelymenetel-
miä. Myös muut metsäyhtiöt ovat osallistuneet kehi-
tystyöhön. Nykyisin käytössä on erilaisia laikutus- ja 
mätästysmenetelmiä, joita voidaan tehdä kaivureiden 
avulla. Yleisesti ottaen kaivureita käytetään nykyisin 
alueilla, joilla on paksu humuskerros ja joissa mätäs-
tys on tarpeen istutusta varten. Näillä alueilla voidaan 
myös tarvita ojitusmätästystä, jotta ylimääräinen vesi 
saadaan johdettua pois metsänuudistusalueelta. 

Varhaisimmat metsän kasvun edistämiseksi teh-
dyt turvemaiden ojitukset on tehty Suomen Lapissa 
1930-luvulla. Tällaisia miestyövoimalla tehtyjä ojituk-
sia oli esimerkiksi Ylitornion Näätävuomalla ja Kola-
rissa Teuravuomalla. Ruotsissa turvemaita kuivatettiin 
ojittamalla yleisesti jo 1930-luvulla. Suomessa laaja-
mittainen kuivattaminen metsänkasvatusta varten al-
koi 1960-luvulla, ja tuolloin Tornionjokilaaksoa ojitettiin 
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3000–4000 hehtaarin vuosivauhtia. Ohjeistus muuttui 
1970-luvulla, jolloin alettiin korostaa kriteereitä, joilla 
ojitettaviksi valittiin vain taloudellisesti soveliaimpia 
kohteita. Myös vesiensuojelunäkökohdat otettiin en-
tistä enemmän huomioon. Suomen valtion omista-
missa metsissä viimeiset aiemmin ojittamattomat tur-
vealueet kuivatettiin vuonna 1992. Sen jälkeen vain 
jo aiemmin kuivatettujen alueiden kunnostusojitusta 
on jatkettu. Tällä hetkellä Suomen metsäsertifiointi-
järjestelmän kriteerit eivät salli koskemattomien turve-
maiden kuivatusta metsänhoitotarkoituksiin. Määräys 
koskee sekä valtion että yksityisten omistamia metsiä. 
Myös Ruotsissa koskemattomien turvemaiden kuiva-
tus on lopetettu.

Ensimmäiset valtion metsissä metsänhoidon yhte-
ydessä toteutettavia vesiensuojelutoimia koskevat oh-
jeet julkaistiin vuonna 1984. Ensimmäistä kertaa oh-
jeissa esiteltiin erilaisia suometsien kuivattamisessa 
käytettäviä vesiensuojelutoimenpiteitä. Sen jälkeen 
ohjeita on päivitetty useita kertoja 1990- ja 2000-lu-
vuilla niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Nykyinen ve-
siensuojeluohjeistus kattaa kaikki nykyaikaiset met-
sänhoitotoimenpiteet (ml. ojitus, maanmuokkaus ja 
hakkuut), joilla voi olla haitallisia vaikutuksia pinta- tai 
pohjavesiin. 

2.2 Metsätalouden 
vaikutukset pintavesiin

Skandinaviassa maanviljely ja metsätalous ovat mer-
kittävimmät vesistöjen hajakuormituksen lähteet. 
Vaikka metsätalouden osuus haja-kuormituksesta on-
kin selvästi pienempi kuin maanviljelyn, metsätalou-
teen käytetty maa-ala on kuitenkin useita kertoja suu-
rempi. Niinpä metsätalouden voidaan katsoa olevan 
laaja-alaisinta ihmisen harjoittamaa toimintaa, joka 
vaikuttaa suoraan vedenlaatuun Suomessa ja Ruot-
sissa. Lisäksi metsätalous on usein ainoa merkittävä 
hajakuormituksen lähde latvavesien valuma-alueilla.

Metsänhoitokäytännöt vaikuttavat pintavesien hyd-
rologisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Metsien uu-
distushakkuut nostavat pohjavesien pintaa, jolloin 
vuosittainen valunta lisääntyy ja ravinteita, metalleja, 
orgaanisia aineita sekä kiintoainesta liukenee aiem-
paa enemmän. Maanmuokkaus lisää aineiden huuh-
toutumista ja eroosiota rikkomalla maaperän pinta-
kerroksen. Raskas maanmuokkaus, kuten auraus tai 
äestys, ja ojitus voivat aiheuttaa vakavaa eroosiota, 
erityisesti jos ne läpäisevät orgaanisen kerroksen alla 
olevan kivennäismaan. Raskas maanpinnan käsittely 

vaikuttaa myös vuosittaisten tulvien ajoittumiseen ja 
voimakkuuteen. Yleensä tulvien kesto lyhenee, kun 
maan vedenpidätyskyky vähenee. Myös vesiuomien 
ylityspaikkojen ja metsäteiden rakentaminen voi aihe-
uttaa vakavaa eroosiota.

Metsänhoitotoimenpiteiden merkittävimmät vaiku-
tukset pintavesiin ovat kiintoaineksen sedimentoitu-
minen, lisääntyneen ravinnekuormituksen aiheuttama 
rehevöityminen sekä joissain tapauksissa happamoi-
tuminen. Pohjoisissa vesissä eroosion aiheuttama 
jokien ja järvenpohjien sedimentoituminen on usein 
metsänhoidon näkyvin seuraus. Erityisesti latvavesien 
pienissä joissa ja puroissa kiintoaineen sedimentoitu-
minen voi muuttaa pysyvästi elinympäristöjen raken-
netta ja ekologista yhteisöä. Kalojen lisääntymisaluei-
den sedimentoituminen voi pienentää huomattavasti 
arvokkaiden vaelluskalojen kantoja (esim. lohi (Salmo 
salar) ja taimen (Salmo trutta)). Eroosioherkillä alueil-
la sedimentoituminen ja kiintoaineen valunta voi jat-
kua vielä vuosikymmeniä maanpinnan käsittelyn tai 
tienrakennuksen jälkeen. Lisääntynyt humuskuormi-
tus voi muuttaa veden väriä ja kirkkautta etenkin pie-
nissä metsäjärvissä.

Rehevöityminen muuttaa lajirakennetta lisäämällä 
ravinnerikasta ympäristöä suosivien lajien määrää. 
Rehevöitymistä sietävien lajien leviäminen tapahtuu 
herkkien lajien kustannuksella ja johtaa usein biodi-
versiteetin alenemiseen sekä elinympäristön ominai-
suuksien voimakkaisiin muutoksiin. Pohjoisten vesi-
alueiden ravinneköyhissä olosuhteissa lisääntyneen 
ravinnekuormituksen seuraukset voivat olla dramaat-
tisia, mutta usein ne ovat kestoltaan suhteellisen ly-
hytaikaisia. Yleensä lisääntynyt ravinnekuormitus 
jatkuu pari vuotta metsänhoitotoimenpiteiden tekemi-
sestä. Metsänpohjan lannoittaminen voi pitkittää kuor-
mituksen vaikutuksia, mutta Pohjois-Skandinaviassa 
tätä metsänhoitotapaa käytetään harvoin. Lisäksi ny-
kyinen metsänhoito-ohjeistus rajoittaa keinotekoisten 
ravinteiden käyttöä pintavesien välittömässä läheisyy-
dessä, sillä ranta-alueiden lannoittamisessa suositel-
laan puskurivyöhykkeen käyttöä. 

Metsänhoitotoimet voivat laskea vesien pH-arvoa 
happamoitumisherkillä alueilla, kuten Pohjanmaan 
rannikkoalueilla esiintyvillä sulfaattimailla. Happa-
muuden vahingolliset vaikutukset liittyvät yleensä 
metsämaiden ojituksiin. Happamoitumisen aiheutta-
mat haitat ovat harvinaisia Tornionjoen valuma-alu-
eella. Metsänhoitotoimet lisäävät myös vesien metal-
lipitoisuutta (esim. rauta (Fe), nikkeli (Ni) ja elohopea 
(Hg)), mutta niiden aiheuttamat vakavat ekologiset 
seuraukset kytkeytyvät yleensä happamien olosuh-
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teiden aiheuttamaan metallien liukenemiseen. Lapis-
sa metallipitoisuuksien nousu voi aiheuttaa ongelmia 
muiden haittavaikutusten, kuten sedimentoitumisen 
yhteydessä, mutta se on harvoin vesiympäristön heik-
kenemisen varsinainen aiheuttaja.

2.3 Lainsäädäntö

Ruotsin ympäristölain mukaan metsänomistajan on 
tehtävä hakkuuilmoitus jos käsiteltävä alue on suu-
rempi kuin 0,5 ha. Jos hakkuita suunnitellaan vuoristoi-
sella alueella, tarvitaan erillinen hakkuulupa. Metsän-
omistajan on ilmoitettava, aikooko hän käyttää metsän 
uudistamiseen viljeltyjä taimia vai metsän luontaista 
uudistamista. Lupaa tarvitaan, jos metsän uudistami-
seen käytetään tuotuja eksoottisia puulajeja.

Jos omistaja aikoo käyttää istuttamista, hänen on 
uudistushakkuiden  jälkeen varmistettava metsän 
uudistuminen toteuttamalla tarvittavat toimet kolmen 
vuoden kuluessa hakkuista. Luontaista uudistamis-
ta käyttävällä metsänomistajalla on seitsemän vuot-
ta (Etelä-Ruotsi) tai 10 vuotta (Pohjois-Ruotsi) aikaa 
saavuttaa Ruotsin metsäkeskuksen (Swedish Forest 
Agency) hyväksymä uudistamistavoite. Omistajan on 
myös ilmoitettava mitä maanmuokkaustapaa hän ai-
koo käyttää ja kuinka suurella alalla maanpintaa kä-
sitellään. 

Metsänomistajan on ilmoitettava käsittelyalueella 
käytettävät ympäristönsuojelumenetelmät sekä niiden 
laajuus (suojavyöhykkeet vesien lähistöllä, vanhat 
puut, säästöpuut, säästöpuuryhmät, jne.). Metsänhoi-
tolain 30 § koskee sekä luonnonympäristön että kult-
tuuriperinnön suojelua. 

Jättäessään hakkuuilmoituksen metsänomistaja 
voi ilmoittaa, onko hakkuualueella tarpeen tehdä suo-
jaojitusta vettymisen estämiseksi. Lisäksi omistaja 
esittää Ympäristönsuojelulain mukaisen arvion toimi-
en ympäristövaikutuksista (12 luku, 6 §). Omistajan 
on toimitettava viranomaisille kartta hakkuualueesta. 
Kartta toimii pohjana, kun Ruotsin metsäkeskus arvi-
oi, ovatko omistajan ilmoituksessaan esittämät arviot 
hyväksyttäviä.

Suomessa lainsäädäntö on varsin samanlainen: 
metsälaki velvoittaa maanomistajan tekemään ilmoi-
tuksen metsiensä käytöstä ja aikomuksistaan suorit-
taa hakkuita. Ilmoitus on toimitettava viimeistään kym-
menen päivää ennen hakkuun aloittamista (metsälaki, 
14 §) Suomen metsäkeskukselle. Suomessa Metsä-
keskus valvoo metsälain noudattamista yksityismail-
la. Ilmoituksessaan metsänomistajan on määriteltävä, 

onko suunniteltu metsänhoitotoimi kasvatushakkuuta 
vai uudistushakkuuta. Jos kyse on uudistushakkuus-
ta, omistajan on varmistettava metsän uudistuminen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että uudistushakkuun jälkeen 
alueella on oltava elinkelpoista uutta kasvustoa met-
sälain määrittämän ajan kuluessa. Metsälaki mää-
rittelee myös toimet, jotka omistajan on toteutettava 
uuden kasvuston aikaansaamiseksi (metsälaki, 8 §). 

Suomen metsälain mukaan uudistaminen voidaan 
toteuttaa istuttamalla viljeltyjä taimia, kylvämällä sie-
meniä tai luontaisella uudistamisella. Uudistuminen ja 
uusi kasvu on varmistettava tarvittaessa raivaamalla 
taimikon kasvua haittaavat puut ja pensaat, torjumalla 
heinittyminen, käsittelemällä maanpinta ja järjestele-
mällä alueen vesitalous esimerkiksi suojaojituksin.

Nämä perustamistoimenpiteet on saatettava lop-
puun kolmen vuoden kuluessa puunkorjuun päättymi-
sestä. Metsäkeskus valvoo, että uudistaminen toteu-
tetaan suunnitelman mukaisesti ja että se on riittävää 
uuden kasvun aikaansaamiseksi. Valvonta perustuu 
metsänkäyttöilmoituksessa annettuihin tietoihin (kas-
villisuuden ja maaperän ominaisuudet, suunniteltu 
maanmuokkaustapa, uudistamistapa, jne.). Jos uu-
distamistoimet eivät ole riittäviä, Metsäkeskus voi 
vaatia muutoksia uudistamissuunnitelmiin.

Suomen metsälaissa määritellään erityisen tärkeät 
elinympäristöt, jotka ovat merkittäviä metsien biologi-
sen monimuotoisuuden säilymisen kannalta (metsä-
laki, 10§). Tällaiset elinympäristöt ovat luonnontilaisia 
tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat 
ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. Lisäksi nämä 
alueet ovat yleensä melko pieniä. Metsälain nojalla 
suojeltuja elinympäristöjä ovat mm. pienet vesistöt, 
rehevät suotyypit ja lehdot. Arvokkaat pienet vesis-
töt koostuvat lähteistä, puroista, noroista ja pienistä 
lammista (suuruudeltaan enintään 0,5 hehtaaria) se-
kä näiden lähiympäristöstä. Metsälaki suojelee pien-
ten vesistöjen lähiympäristöä, kun taas purojen uomia 
ja muita vesialueita suojellaan vesilain avulla. Yleinen 
periaate on, että näitä elinympäristöjä ei saa muuttaa, 
vaikkakin määräyksissä on jonkin verran paikallisia 
poikkeamia.

Vesilaki kieltää suurempien vesialueiden (purojen, 
jokien ja järvien) luonnontilan muuttamisen. Ympäris-
tönsuojelulaki kieltää pinta- tai pohjavesien pilaami-
sen tai niiden laadun huonontamisen. Jos suunnitel-
luilla toimenpiteillä voi olla näissä laeissa määriteltyjä 
haitallisia vaikutuksia, niille tulee hakea ympäristö- tai 
vesilupaa. Yleensä metsänhoitotoimenpiteille ei tarvit-
se Suomessa hakea lupaa.
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3 Metsänhoitotoimenpiteiden kuvaus

Kuva 1. Uudistushakkuualue. Kuva: Timo Tahvonen

3.1 Uudistushakkuu

Suomessa ja Ruotsissa käytetään useita erilaisia uu-
distushakkuutapoja. Ruotsissa yleisimmin käytetty 
menetelmä on puunkorjuu avohakkuilla, jonka jälkeen 
maa muokataan ja istutetaan metsän uudistamisen 
varmistamiseksi. Muut käytössä olevat uudistamisme-
netelmät perustuvat luontaiseen uudistumiseen. Näi-
hin kuuluvat siemenpuiden käyttö (käytetään yleensä 
männylle) tai erilaiset siemenpuumenetelmät, joissa 
käytetään siementäviä taimia alueen uudistamiseen. 
Siemenpuiden käyttöön liitetään yleensä myös maan-
muokkaus. Jälkimmäinen tapa puolestaan soveltuu 
erityisesti kuuselle kosteilla ja märillä kasvualueilla, 
joilla kuusi pääsee kasvamaan koivujen suojassa. 
Tällaisia maita ei yleensä muokata. Suomessa käy-
tetään laajalti molempia uudistamistapoja, sekä kei-
notekoista kylvämiseen tai istuttamiseen perustuvaa 
uudistamista että siemenpuiden käyttöön perustuvaa 
luontaista uudistumista. Missään käytetyistä menetel-

mistä puunkorjuu ei saa vaikuttaa alueen ympäristön, 
luonnonsuojelun tai kulttuurin kannalta arvokkaisiin 
piirteisiin.

3.2 Maanmuokkaus

Kun metsän uudistamisen yhteydessä valitaan sopi-
vaa maanmuokkausmenetelmää, erityistä huomiota 
on kiinnitettävä maaperän ominaisuuksiin, pinnan-
muotoihin sekä alueen sijaintiin vesistöihin nähden. 
Maanmuokkausmenetelmä on valittava siten, että 
se muuttaa maaperän rakennetta mahdollisimman 
vähän. Tämä vähentää myös ympäristövaikutuksia. 
Menetelmien on kuitenkin oltava riittävän tehokkaita 
metsän uudistumisen varmistamiseksi. 

Jotta uudistaminen onnistuisi, maata on yleen-
sä muokattava siten, etteivät siemenet joudu kilpai-
lemaan liiaksi elintilasta muun kasvuston kanssa. 
Maanmuokkaus parantaa myös maaperän ominai-
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Kuva 2. Ojitusmätästys ojakatkoja 
käyttäen. 
Kuva: Jukka Vähätaini

suuksia kohottamalla maaperän lämpötilaa ja tuomal-
la enemmän ravinteita kasvuston käyttöön. Muokka-
usmenetelmän valinta riippuu maalajista sekä alueen 
hydrologisista olosuhteista. Yleisesti ottaen voidaan 
sanoa, että mitä kuivempi alue, sitä kevyempää me-
netelmää tulisi käyttää. Kuiville tai kuivahkoille vettä 
läpäiseville rinnealueille riittävät pelkästään kiven-
näismaan paljastavat muokkausmenetelmät kuten lai-
kutus tai kevyt äestys. Rehevämmille, pitkälle maatu-
neille tai huonosti vettä läpäiseville maille puolestaan 
tulisi käyttää raskaampia menetelmiä kuten aurausta 
ja mätästystä. 

Ruotsissa käytetään katkonaista maanmuokkaus-
ta, yleensä mätästystä, silloin kun maakerroksia ei 
tarvitse juuri sekoittaa. Sitä käytetään usein mäntyjen 
siemenpuiden alla lisäämään kasvukohtia luontaisen 
uudistamisen alueilla. Myös mätästysmenetelmää 
ja -tehokkuutta voi vaihdella. Kuivilla mailla voidaan 
käyttää pieniä kääntäen tehtyjä mättäitä, kun taas 
kosteammilla mailla voidaan tehdä suurempia mättäi-
tä esimerkiksi kaivurin avulla.

Suomessa maanmuokkaukseen käytetään yleises-
ti äestystä, joka soveltuu sekä luontaiseen uudistami-
seen että kylvetyn alueen käsittelyyn. Istutusmailla 
käytetään erilaisia mätästysmenetelmiä, jotka saa-
daan aikaan erityisillä mätästyslaitteilla tai kaivureilla. 
Yksityismetsissä voidaan käyttää myös aurausta, jo-
ta on käytetty erityisesti Lapissa. Pitkälle soistuneilla 
mailla tarvitaan joissain tapauksissa kuivatusta, jolloin 
suojaojitus yhdistetään maanmuokkaukseen. 

3.3 Vesiuoman ylittäminen
Ruotsissa koko metsäteollisuus hyväksyi äskettäin 
uuden menettelytavan, jossa korostetaan kuinka tär-
keää on välttää maaperän vakavaa vahingoittamista 
metsätyökoneita käytettäessä. Samanlaisia toiminta-
tapoja on käytetty Suomessa viimeisen vuosikymme-
nen ajan ja uusimmissa ohjeistuksissa annetaan niitä 
koskevia suosituksia.

Hakkuu- ja kuormauskoneiden reitit tulisi suunnitel-
la ottaen huomioon maaperän ominaisuudet, vesistöt 
sekä historialliset ja kulttuuriset suojelukohteet ennen 
kuin mitään toimenpiteitä tehdään. Toiminnan aikana 
tulisi välttää ajamista puroissa, joissa, järvien rannoilla, 
lähteiden tai kosteikkojen läpi sekä suurten kaatuneiden 
puiden yli. Myös luonnonsuojelullisesti tai muulla tavoin 
arvokkaiden alueiden välittömässä läheisyydessä aja-
mista tulisi välttää. Ranta-alueiden vaurioittamista tulisi 
välttää ajamalla mahdollisimman kaukana vesistöistä. 

Jos vesistön lähellä tai muilla eroosioherkillä alueil-
la ajamista ei voida välttää, maaperää tulisi vahvistaa. 
Suomalainen ohjeistus suosii talviteiden käyttöä alu-
eilla, joilla routa ehkäisee talvella maaperän eroosiota. 
Tämä koskee erityisesti Pohjois-Suomea. Hakkuuko-
neen toimintasädettä tulisi hyödyntää kokonaisuudes-
saan ja puutavara tulisi kasata kauas vesistöistä niin, 
ettei kuljetuskoneiden tarvitse ajaa lähelle vesistöä tai 
historiallisia tai kulttuurisia monumentteja.

Mikäli mahdollista, vesiuomien ylittämistä tulisi vält-
tää ja harkita mahdollisuutta pidentää kuljetusreittiä 
tai rakentaa pysyvä silta uoman yli. Kun vesiuoman 
ylitystä ei voi välttää, se tulisi tehdä tarkoitukseen par-
haiten sopivassa paikassa käyttäen mahdollisia tekni-
siä apuvälineitä esimerkiksi siirrettäviä siltoja, tukeista 
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Kuva 3. Väliaikainen silta. Kuva: Börje Pettersson

tehtyjä pengerteitä tai puisia siltoja. Menetelmän va-
linta riippuu uoman koosta ja ominaisuuksista. Ylitys 
tulisi toteuttaa mieluiten niin, etteivät koneet pääse 
kosketuksiin vesistön kanssa.

On tärkeää, että virran reunat vahvistetaan niin, et-
tei tuoteta eroosiota aiheuttavia vaurioita. Sillan ajo-
luiskat tulisi suojata puurakenteilla, pengerryksillä tai 
hakkuutähteillä. Tukkien tai hakkutähteen käyttämi-
nen ei kuitenkaan tulisi olla ensisijainen keino ylittää 
uomia ja toimivia ojia. Vaurioita tulisi välttää käyttä-
mällä mahdollisimman yksinkertaisia keinoja, esimer-
kiksi siirrettäviä siltoja. Ojaan tai uomaan lasketut tukit 
on poistettava käytön loputtua tulvimisen estämisek-
si. Ojitusten vahingoittaminen tulisi estää alapuolisten 
vesistöjen suojelemiseksi sekä ojien kuivatustoiminto-
jen ylläpitämiseksi.

Tekniset apuvälineet, kuten sillat, voidaan jättää 
paikoilleen ja pitää käyttökuntoisina myöhempiin toi-
menpiteisiin (esim. maanmuokkaus ja hakkuutähtei-
den korjaaminen) tarvittavia ylityksiä varten, elleivät 
ne aiheuta patoamista ja/tai tulvia. 

3.4 Suojaojitukset

Suojaojituksia tehdään tuotantoalueilla estämään poh-
javeden nousua esimerkiksi päätehakkuun jälkeen. Toi-
menpiteen tarkoituksena on korvata korjattujen puiden 
vedenotto. Suojaojitukset on tarkoitettu helpottamaan 
kyseisen alueen uudistamista. Yleensä sopiva suojaoji-
tussyvyys on 0,4–0,6 metriä. Ruotsissa toimenpiteestä 
on ilmoitettava Ruotsin metsäkeskukseen.

Suomessa uudistamisalueen voi kuivattaa, jos on il-
meistä, että pohjaveden pinnan nousu uhkaisi nuorten 
taimien kehitystä ja menestystä. Tällaisissa tapauksis-
sa Metsälaki määrää, että suomailla ojitus on tehtävä 
heti uudistushakkuiden jälkeen. Kivennäismailla ojitus 
yleensä yhdistetään kaivurilla tehtävään maanmuokka-
ukseen. Maanmuokkauksen aikana kaivetaan matalia 
ojia (0,3–0,5 m), jotta päästään eroon ylimääräisestä 
pintavedestä tapauksissa, joissa peruskuivatusta ei 
tarvita. Ojien on oltava syvempiä (0,6–0,8 m), jos poh-
javeden pintaa on tarpeen alentaa pysyvästi. Metsä-
lain mukaan peruskuivatusta ei tarvita kivennäismailla, 
mutta metsänomistaja voi sen toteuttaa, jos katsoo sen 
omasta näkökulmastaan tarpeelliseksi. Jos kuivatus-
alue on kuitenkin kovin suuri, metsänomistajan on ve-
silain mukaisesti tehtävä toimenpiteestä alustava ilmoi-
tus alueelliseen ELY-keskukseen.
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4 Vesiensuojelutoimenpiteiden kuvaus

Kuva 4. Uudistushakkausalue suojavyöhykkeineen. Kuva: Jukka Vähätaini

4.1 Alueen erityispiirteet ja 
vesiensuojelu
Valuma-alueen ja erityisesti rannan läheisyydessä 
olevien alueiden ominaisuudet määräävät, kuinka 
voimakkaita vesiensuojelutoimenpiteitä käsittelyalu-
eella tarvitaan. Rannan jyrkkyys sekä valuma-alueen 
koko, kaltevuus ja maalaji vaikuttavat metsäkuvion 
eroosioherkkyyteen. Eroosioherkät alueet vaativat 
tehokkaampia vesiensuojelutoimia, kuten leveämpiä 
suojavyöhykkeitä, kevyempää maanmuokkausta se-
kä aktiivista kiintoainekuormituksen estämistä.

Useat suomalaiset metsäalan toimijat ovat julkais-
seet vesiensuojelua koskevia ohjeistuksia ja suosi-
tuksia. Muun muassa Metsähallitus, Metsäkeskus, 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä yksityi-
set toimijat (esim. UPM) ovat antaneet omia puun-
korjuussa ja metsänhoidossa sovellettavia suosituk-
siaan. Vaikka ohjeissa ja suosituksissa on eroja, ne 
kaikki myötäilevät yleisiä kansallisissa ja kansainväli-
sissä metsäsertifikaateissa ja -direktiiveissä annettuja 
ohjeistuksia. Alla olevissa luvuissa käsitellään suosi-
tuksia yleisellä kansallisella tasolla.

Suojavyöhyke tai -alue on metsänkäsittelyalueen 
ja pintaveden muodostumisalueen (puro, joki, järvi, 
lampi, lähde, jne.) väliin jäävä metsäkaistale. Tällai-
sen suojakaistaleen tulisi toimia suodattimena ja es-
tää kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutuminen alu-
eelta vesistöihin. Suojavyöhyke jätetään mieluiten 
hakkaamatta ja muokkaamatta. Kansallisissa ja eri 
organisaatioiden antamissa suosituksissa on kuiten-
kin eroja, joten suojavyöhykkeen harvennus ja jopa 
avohakkuu voidaan sallia. Suojavyöhyke on tärkein ja 
yleisimmin käytetty vesiensuojelumenetelmä uudis-
tushakkuiden ja maanmuokkauksen yhteydessä.

Suomalaisissa suosituksissa suojavyöhykkeen 
minimileveydeksi ilmoitetaan viisi metriä (esim. Fin-
nish Forest Certification -metsäsertifiointijärjestelmän 
kriteerit). Tämä koskee isompia järviä ja jokia sekä 
metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksille altistuvia 
pienempiä vesistöjä, joiden luonnontila on muuttunut. 
Eroosioherkkyys (maalaji ja kaltevuus) ja maiseman 
piirteet säätelevät suojavyöhykkeen leveyttä, joka 

4.2 Suojavyöhykkeet



13

Kuva 5. Maaston muotoja ja korkeuskäyriä noudattelevaa äestystä. Kuva: Jukka Vähätaini

vaihtelee yleensä minimistä aina 30 metriin. Suoja-
vyöhykkeen leveyden tulisi noudatella maaston muo-
toja ja ominaisuuksia. Leveämpiä suojavyöhykkeitä 
käytetään myös erityisen tärkeiden, luonnontilaisten 
vesistöjen ympärillä (metsälaki, 10 §: purot, lammet, 
lähteet, jne.). Jos tavoitteena on pitää tällaisen elin-
ympäristön mikroilmasto muuttumattomana, suoja-
vyöhykkeen leveyden tulisi vastata alueen hallitse-
van puuston pituutta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
leveydeltään 15–30 metrin suojavyöhykettä.

Leveämpiä suojavyöhykkeitä suositellaan yleensä, 
kun metsäkuviolla tehdään maanmuokkaustoimenpi-
teitä. Kun kyseessä on kevyesti muokattu, tasainen 
maasto, suojavyöhykkeen leveydeksi suositellaan oh-
jeistuksesta riippuen 5–30 metriä. Kun käytetään ras-
kaampia maanmuokkaustapoja ja alueella on eroosio-
herkkää maata ja jyrkempiä rinteitä, Metsähallituksen 
suositus on, että suojavyöhykkeen leveyden tulisi olla 
vähintään 20–30 metriä. Yksityiselle sektorille annetut 
suojavyöhykkeiden leveyssuositukset ovat usein vä-
hemmän ankaria kuin valtion metsille annetut ja vii-
den metrin minimisuositusta saatetaan soveltaa myös 
maanmuokkauksen yhteydessä.

Myös suojavyöhykkeellä tehtäviä metsänhoitotoi-
mia koskevat suomalaiset käytännöt vaihtelevat toi-
mijoiden välillä. Metsähallituksen hallinnoimien valtion 

maiden suojavyöhykkeillä ei yleensä tehdä mitään toi-
mia. Yksityiset toimijat ja Metsäkeskus sallivat karsin-
ta- ja poimintahakkuut myös suojavyöhykkeellä.

4.3 Maanmuokkaus

Alueen eroosioherkkyys sanelee paitsi suojavyöhyk-
keen leveyden myös sen, mitä maanmuokkausme-
netelmiä voidaan käyttää. Sekä Suomessa että Ruot-
sissa menetelmiin kuuluu sekä kevyempiä toimia, 
kuten mätästys, äestys ja laikutus, että raskaampia 
menetelmiä, kuten ojitusmätästys ja auraus. Ruotsis-
sa ei yleisesti suositella raskaampien menetelmien 
käyttöä. Kevyempiä menetelmiä käytetään kuivissa, 
vettä läpäisevissä maastoissa, kun taas raskaampaa 
muokkaamista tarvitaan kosteilla alueilla, joita on kui-
vatettava. 

Kulotusta käytetään myös maanmuokkauskeinona, 
mutta nykyisin sitä käytetään Pohjois-Skandinaviassa 
suhteellisen rajoitetussa määrin. Lisäksi metsämaa-
ta voidaan lannoittaa, mutta pohjoisilla alueilla se on 
suhteellisen vähän käytetty toimenpide, eikä siten 
aiheuta merkittäviä ongelmia myöskään Tornionjoen 
valuma-alueella.
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Jyrkempirinteisillä metsäkuvioilla maanmuokka-
us on tehtävä maaston muotoja seuraillen. Eroo-
sioherkässä rinnemaastossa pintamaahan tehtävät 
urat ja vaot eivät saisi olla jatkuvia. Jos käytetään 
ojitusmätästystä, ojiin tulee jättää kaivukatkoja kiin-
toaineskuorman vähentämiseksi. Mekaanista maas-
tonmuokkausta vältetään alueilla, joilla on tärkeitä 
pohjavesiesiintymiä.

Jos metsämaan kuivattaminen vaatii alueen käyt-
töä haittaavan veden poistamista, haitallisten aineiden 
ja kiintoaineiden huuhtoutumista on vähennettävä ot-
tamalla käyttöön ja tehostamalla vesiensuojelutoimia, 
joita käytetään yleensä yhdessä raskaiden maan-
muokkausmenetelmien kanssa. Suomessa samoja 
vesiensuojelutoimenpiteitä käytetään yleisesti myös 
kunnostusojituksessa. Kunnostusojitusta käsitellään 
erillisessä raportissa.

4.4 Sedimentoitumisen 
vähentäminen

Joskus kosteassa maastossa sijaitsevalta käsittely-
alueelta on poistettava ylimääräinen vesi metsikön 
uudistamisen helpottamiseksi. Vesiensuojelumene-
telmät, joita käytetään aineiden huuhtoutumisen ja 
alapuolisten pintavesien sedimentoitumisen estämi-
seksi, ovat laajalti samoja kuin kunnostusojituksessa 
ja metsäteiden rakentamisessa käytetyt menetelmät. 
Näihin kuuluvat lietekuopat, -taskut ja -altaat sekä kui-
vatusojien alapuolelle rakennetut pintavalutusalueet.

Mikäli mahdollista, irtoavan kiintoaineksen leviä-
minen tulisi pysäyttää jo itse käsittelyalueella. Sen li-
säksi, että käytetään vähemmän eroosiota aiheuttavia 
maanmuokkausmenetelmiä, kuten katkonaista äes-
tystä sekä ojitusmätästystä kaivukatkoin, kuivatusojiin 
voi myös kaivaa lietekuoppia ja -taskuja. Lietekuopat 
ja -taskut ovat syvempiä ja hitaammin virtaavia koh-
tia ojissa, joiden pohjalle kiintoaines voi laskeutua ja 
sedimentoitua. Suomalaisen ohjeistuksen mukaises-
ti lietekuoppien tulisi olla 1–1,5 metriä normaaliojaa 
syvempiä. Tällöin yhden lietekuopan tilavuus on noin 
1–2 m3. Kuivatusalueella lietekuoppia kaivetaan 
yleensä 100–200 metrin välein. Termiä lietetasku käy-
tetään puolestaan sivusuunnassa leveämmistä ojan 
syvennyksistä.

Liete- eli laskeutusaltaat ovat puolestaan isompia 
altaita, joissa vesi pysyy vähintään tunnin, jotta liete 
ehtii laskeutua tehokkaasti. Niitä käytetään yleensä 
kunnostusojituksen yhteydessä. Laskeutusaltaiden 
koko riippuu valuma-alueen koosta ja kaltevuudesta. 

Suomalaisten suositusten mukaisesti kunkin laskeu-
tusaltaan valuma-alue ei saisi olla 30–40 hehtaaria 
suurempi. Suositeltava koko on 10–15 hehtaaria. Al-
taan pinta-alaksi suositellaan 3–8 m2/valuma-alue-
hehtaari ja lietteen varastointikapasiteetiksi 2–5 m3/
valuma-aluehehtaari. Eroosioherkillä alueilla tulisi 
käyttää suositusten ylempiä arvoja. Laskeutusaltaat 
vaativat huoltoa, ja ne tulisi tyhjentää aina ennen seu-
raavaa tulvakautta, mikäli yli puolet lietekapasiteetista 
on käytetty ja eroosio todennäköisesti jatkuu. Tehok-
kaimmillaan laskeutusallas voi poistaa 30–50 % kiin-
toainekuormituksesta.

Pintavalutusalueet ovat kuivatusojien alapuolella 
sijaitsevia ojittamattomia alueita, joille valutusvesi joh-
detaan tasaisesti yleensä poikittaisen jako-ojan kautta. 
Jos ojittamatonta aluetta ei ole käytettävissä pintava-
lutusta varten, vanhoja ojia voidaan padota ja täyttää, 
mutta tätä keinoa ei käytetä kovin yleisesti, vaan sitä 
sovelletaan useimmiten valuma-alueen kunnostus-
projektien yhteydessä. Pintavalutusalueen tulisi olla 
kooltaan vähintään 1–2 % valuma-alueen koosta. Te-
hokkainta pintavalutusaluetta on puuton paksukerrok-
sinen turvemaa. Hyvin toimiville pintavalutuskentille 
jää 70–100 % kiintoaineksesta ja 20–30 % orgaani-
sesta aineksesta. Myös ravinnekuormitus vähenee 
huomattavasti. Pidätysarvoiksi on ilmoitettu 45–95 % 
epäorgaanisen typen ja jopa 60 % fosforin määrästä, 
mutta ravinteiden pidätys on tapauskohtaista. Ravin-
teita on myös havaittu vapautuvan pintavalutusalueilta 
etenkin heti niiden rakentamisen jälkeen, kun alueen 
vesitasapaino muuttuu. Samoin kuin laskeutusaltaita 
käytettäessä, yläpuolisen valuma-alueen koko ei saisi 
ylittää 30 hehtaaria myöskään pintavalutusalueita pe-
rustettaessa.

Tehokkaimmat vesiensuojeluratkaisut ovat edellä 
kuvattujen menetelmien yhdistelmiä. Pintavalutus-
alueen yläpuolella sijaitseva laskeutusallas poistaa 
tehokkaasti ravinteita ja kiintoainesta. Altaita ja pinta-
valutusalueita voidaan rakentaa myös valuma-alueen 
ylempiin osiin, mikäli siellä on tuottamattomia kosteik-
kosyvennyksiä.



15

Kuva 6. Sedimentaatioallas. Kuva: Timo Tahvonen
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5.1 Tarkastuskohteiden 
seulonta ja valinta

Tarkastuskohteet, joilla on suoritettu uudistushak-
kuuta ja maanmuokkausta, valittiin Skogsstyrelsenin, 
Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen paikkatietojär-
jestelmiä hyödyntäen. Paikkatietojärjestelmissä on 
ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa metsäkuvioi-
den ominaisuuksista ja puustosta sekä jokaisessa 
metsäkuviossa suoritetuista toimenpiteistä tarkkoine 
vuosilukuineen. Skogsstyrelsenin ja Metsähallituksen 
paikkatietoanalyyseissa käytettiin työkaluja, joiden 
avulla tarkastukset kohdistettiin sellaisiin alueisiin ja 
toimenpiteisiin, joilla on mahdollisesti ollut välittömiä 
vaikutuksia Tornionjoen sivujokiin. Analyyseissa luo-
tiin virtuaalinen 50 metrin puskurivyöhyke alle 10 met-
riä leveiden purojen ja jokien ympärille. Jatkotutkimuk-
siin valittiin kaikki uudistushakkuualueet, joihin kuului 
virtuaalisen puskurivyöhykkeen sisällä olevia ranta-
alueita. Metsäkeskus ei käyttänyt virtuaalista pusku-
rivyöhykettä vaan tutkimuskohteet valittiin ”käsityönä” 
käymällä läpi kaikki rekisteriin tallennetut merkinnät 
vuosina 2004–2009 suoritetuista uudistushakkuista ja 
valitsemalla kohteita pienten jokien tuntumasta. Valin-
taa ohjasi lisäksi kriteeri, jonka mukaan metsäkuvio 
oli vähintään hehtaarin kokoinen ja sillä oli suoritet-
tu uudistushakkuu aikavälillä 2004–2009. Aikavälin 
valinnalla varmistettiin tutkimuskohteissa suoritetut 
maanmuokkaustoimet, sillä sekä Suomen että Ruot-
sin metsälaki edellyttää metsän uudistamistoimenpi-
teiden, mukaan lukien maanmuokkaus, toteutuksen 
kolmen vuoden kuluessa hakkuusta.

Vuoden 2011 tarkastukset kohdistuivat alueisiin, 
joilla oli ollut hakkuita vuosina 2004–2008. Suomessa 
alueet sijaitsivat Tornion, Ylitornion ja Pellon kunnissa, 
Ruotsissa puolestaan Haaparannassa, Övertorneålla 
ja Pajalassa. Seuraavana kenttäkautena (2012) in-
ventoitiin Kolarin ja Muonion kunnissa (Suomi) sekä 
Övertorneålla, Pajalassa ja Kiirunassa (Ruotsi). Täl-
löin tarkastuskohteina oli myös alueita, joilla oli suori-
tettu hakkuita vuonna 2009. Tarkastukset tehtiin lop-
pukesällä ja syksyllä.

5 Tutkimusmetodit

5.2 Kenttätarkastusten 
toteutus

Kun uudistushakkuualueet ja maanmuokkausalueet 
oli seulottu ja valittu, niillä suoritettiin yksityiskohtaisia 
kenttätarkastuksia. Ennen kenttätutkimusten aloitta-
mista kohteiden koodinaatteja, kuvioiden pinta-alaa, 
rantaviivojen pituutta sekä uudistushakkuun ja maan-
muokkauksen ajankohtaa arvioitiin karttojen, ilmaku-
vien ja rekistereiden avulla. Yhteinen kenttätutkimus-
protokolla kehitettiin ja testattiin kenttäolosuhteissa 
ennen ensimmäistä kenttätutkimuskautta (Liitteet 1a 
ja 1b).

Tutkijat arvioivat useimpia muuttujia ja ominai-
suuksia silmämääräisesti kävelemällä tarkastetta-
vien metsäkuvioiden halki ja rantoja ympäröivien 
puskurivyöhykkeiden suuntaisesti. Eroosion jälkiä ja 
voimakkuutta arvioitiin jokien uomia ja ranta-aluei-
ta tarkastelemalla. Seuraavissa osioissa kuvaillaan 
taustatekijöiden ja vesiensuojelutoimenpiteiden arvioin-
nissa käytettyjä metodeja ja luokitteluja.

5.2.1 Tarkastusalueiden yleiset 
ominaisuudet

Tutkimuskohteiden yleisiä ominaisuuksia ovat maas-
ton, maaperän ja ranta-alueen ominaisuudet (Tau-
lukko 1).

Metsäkuvion ala arvioitiin kartalta. Ruotsalaiset ku-
viot olivat yleensä suomalaisia metsikköjä suurempia. 
Ruotsin valtion omistamat alueet olivat kooltaan kes-
kimäärin kaksinkertaisia muiden toimijoiden omista-
miin kuvioihin nähden.

Varsinainen ranta-alue kuvaa pintavesiin vaikut-
tavan valuma-alueen osuutta. Varsinainen ranta-alue 
arvioidaan paikallistamalla vedenjakaja, joka määrää 
valumissuunnan. Jokea kohti viettävä alue määriteltiin 
varsinaiseksi ranta-alueeksi. Suurimmat varsinaiset 
ranta-alueet löytyivät suomalaisista yksityismetsistä. 
Tämä heijastelee niiden yleisiä ominaisuuksia: suo-
malaiset yksityismetsät sijaitsevat enimmäkseen ete-
läisen Tornionjokilaakson tasaisilla alangoilla.
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Taulukko 1. Tarkastusalueiden yleiset ominaisuudet.

Ruotsi Suomi

Yksityis-
omisteinen

Valtio-
omisteinen

Yksityis-
omisteinen

Valtio-
omisteinen

Metsäkuvion pinta-ala (keskimääräinen, ha 7,5 15,3 5,2 5,3

Varsinainen ranta-alue (% kokonaisalueesta) 61 55 84 67

Rantaviivan pituus (keskimääräinen, m) 295 382 292 276

Jyrkkyys (% metsäkuvioista)

1: 0–5% 69 62 73 54

2: 5–20% 24 32 26 37

3: > 20% 7 6 1 9

Maalaji (% metsäkuvioista)

1: Hieno 53 36 37 48

2: Keskikarkea 44 59 60 49

3: Karkea 3 5 3 3

Turvekerroksen paksuus (% metsäkuvioista)

1: 0–30 cm 100 100 97 94

2: 30–60 cm 0 0 3 6

3: > 60 cm 0 0 0 0

Metsikön ”kosteustyyppi” (% kokonaispinta-alasta)

1: Kuiva 8 7 23 48

2: Tuore 51 63 58 43

3: Kostea 41 30 19 9

Virran vedenkorkeus (% metsäkuvioista)

1: Matala 23 15 0 3

2: Normaali 37 21 31 49

3: Korkea ja tulviva 40 64 69 48

Metsäkuviot, joilla maanmuokkausta ei ollut tehty (% metsäkuvioista) 29 23 11 3

Rantaviivan pituudella tarkoitetaan tarkasteltua 
kuviota reunustavan jokiosuuden kokonaispituutta. 
Puskurivyöhykkeen kokonaispituus oli joissain tapa-
uksissa lyhyempi kuin rantaviiva, sillä metsikön muo-
to ei aina seurannut rantaviivaa eikä koko rantaviiva 
välttämättä kuulunut siihen metsäkuvioon, jossa met-
sänhoitotoimia oli tehty.

Jyrkkyydellä viitataan varsinaisen ranta-alueen 
kaltevuuskulmaan. Se jaoteltiin kolmeen luokkaan, 
jotka kuvaavat rannan kulmaa. Loivia rinteitä esiintyi 
useimmiten suomalaisissa yksityismetsissä.

Maalaji kuvaa maatyypin karkeutta ja alueen eroo-
sioalttiutta. Muuttuja jaettiin kolmeen luokkaan: ”hie-
no” tarkoittaa hienoa hiekkaa, silttiä ja savea, ”keski-
karkea” soraa ja karkeaa hiekkaa, ja ”karkea” karkeaa 

soraa ja kiviä. Hienoja, eroosiolle alttiita maalajeja ta-
vattiin useimmiten Ruotsissa yksityisomisteisilla alu-
eilla ja Suomen valtion alueilla.

Turvekerroksen paksuus jaettiin myös kolmeen 
luokkaan. Maiden ja toimijoiden välillä oli vain pieniä 
eroja; tutkimuskohteet sijaitsivat useimmiten suhteel-
lisen ohuen turvekerroksen omaavilla metsämailla. Li-
säksi tutkitut kuviot jaoteltiin karkeasti ”turvemaahan” 
ja ”kivennäismaahan” sen perusteella, oliko turveker-
roksen paksuus yli vai alle 30 cm. Tämä jaottelu ei 
osoittautunut informatiiviseksi, sillä lähes kaikki tutki-
muskohteet todettiin kivennäismaaksi.
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Kosteustyyppi kuvaa kuvion kosteutta eli pohja-
veden tasoa suhteessa maanpinnan korkeuteen. Kos-
teusluokat vastaavat karkeasti metsätyyppejä:

•	 Kuiva: Pohjaveden pinta yli 2 metrin syvyydessä; 
kuivat metsätyypit

•	 Tuore: Pohjaveden pinta alle 2 metrin syvyydes-
sä; tuoreet metsätyypit

•	 Kostea: Pohjavesi pinnalla; märät metsätyypit ja 
soistuneet metsämaat

Silmämääräinen arviointi suoritettiin metsäkuvi-
oon kuuluvalla ”varsinaisella ranta-alueella”, ja siinä 
tarkasteltiin jokaisen kosteustyypin prosentuaalista 
osuutta alueesta. Suomessa huomattavasti suurem-
pi osa tutkimuskohteista edusti kuivaa kosteustyyppiä 
kuin Ruotsissa. Suomen valtion omistamilla alueilla 
kuivan metsätyypin osuus oli suurin, mikä kuvastaa 
sitä, että Suomen valtion metsät sijaitsevat enimmäk-
seen pohjoisessa ja ovat siksi karumpia ja kuivempia 
kuin etelämpänä sijaitsevat metsät.

Virran vedenkorkeus ilmaisee virtausolosuhteet, 
jotka vaikuttavat tutkimustuloksiin. Korkea vedenpin-
ta ja tulvat saattavat heikentää virrassa olevan sedi-
mentin ja kiintoaineksen näkyvyyttä, mikä vaikeuttaa 
sedimentaation ja muiden eroosion merkkien sekä 
metsänhoitotoimien vaikutusten havaitsemista. Suu-
ri virtausnopeus ja sadanta saattavat toisaalta hel-
pottavat eroosion havaitsemista tarkastuskohteen 
ranta-alueella. Vedenkorkeus luokiteltiin ”matalaksi”, 
”normaaliksi” tai ”korkeaksi” vertaamalla sitä vakiintu-
neeseen rantaviivaan. Suomessa tarkastukset tehtiin 
hiukan useammin olosuhteissa, joissa vedenpinta oli 
korkealla tai virta tulvi.

Tarkastuksissa paljastui, että maanmuokkausta ei 
ollut tehty kaikilla alueilla. Joissain tapauksissa met-
sikön uudistushakkuu oli tehty niin hiljattain, ettei ura-
koitsija ollut ehtinyt suorittaa maanmuokkausta. Jois-
sain kohteissa maanmuokkaus oli kuitenkin selkeästi 
laiminlyöty. Metsäkuviot, joilla maanmuokkausta ei ol-
lut tehty, olivat yleisempiä ruotsalaisissa metsissä.

5.3 Tarkastellut muuttujat

Kenttätarkastuksissa keskityttiin arvioimaan käytetty-
jen vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja riittä-
vyyttä. Projektia varten kehitetyssä kenttälomakkees-
sa arvioitiin ja kuvailtiin useita muuttujia, joilla mitataan 
vesiensuojelun tehokkuutta ja metsänhoitoon liittyvien 
toimenpiteiden vaikutusta pintavesiin. Tarkastusloma-
ke kuvaillaan Liitteessä 1.

5.3.1 Suojavyöhykkeen ominaisuudet

Suojavyöhykkeen ominaisuuksilla tarkoitetaan muut-
tujia, jotka vaikuttavat suojavyöhykkeen kykyyn pois-
taa kiintoainesta ja ravinteita valumavesistä. Näitä 
ominaisuuksia ovat keskimääräinen leveys, pituus 
sekä kapean, eli suositeltua viittä metriä kapeam-
man, suojavyöhykkeen pituus. Samalla arviointiin 
erilaisten suojavyöhykkeellä tehtyjen metsänhoitotoi-
mien osuus vyöhykkeen pinta-alasta. Kenttätutkijat 
arvioivat suojavyöhykkeen ominaisuudet silmämää-
räisesti kävelemällä vyöhykkeen läpi satunnaisista 
kohdista. Jos suojavyöhyke oli kapea tai sillä oli suo-
ritettu paljon hakkuita, sen rantaviiva tutkittiin järjes-
telmällisemmin. 

Lopuksi suojavyöhykkeen toimivuus arvioitiin astei-
kolla 1–3. Suojavyöhykkeen ”toimivuusluokat” olivat:

• 1: Hyvä: ei eroosiota eikä valumista
• 2: Kohtalainen: uomassa ja rannalla havaittavis-

sa hiukan eroosiota
• 3: Heikko: selkeää eroosiota ja uoman muutok-

sia 
Havaitut ongelmat kuvattiin kommenteissa (esim. 

”liian kapea suojavyöhyke”, ”ajoneuvot ovat vahin-
goittaneet suojavyöhykettä”, ”vanhat ojat aiheuttavat 
läpivirtausta”, jne.). Suojavyöhykkeellä toteutettuja 
metsänhoitotoimia (1: ei hakkuuta, 2: harvennushak-
kuu, 3: avohakkuu) arvioitiin tarkastelemalla, miten 
suuressa osassa vyöhykkeen kokonaispinta-alaa (%) 
kutakin toimenpidettä oli tehty. 

Aluksi tutkijat kirjasivat ylös myös sen, miten suur-
ta osaa uomasta jokivarren puiden lehvästö varjosti. 
Ensimmäisen kenttätutkimuskauden jälkeen kuiten-
kin ilmeni, etteivät kansalliset tulokset olleet ver-
tailukelpoisia, sillä arviointimenetelmät poikkesivat 
toisistaan. Siksi kenttätutkimuksissa luovuttiin var-
jostuksen systemaattisesta arvioinnista eikä tuloksia 
käsitelty.

5.3.2 Ylityspaikat

Olemassa olevia ylityspaikkoja (kahlaamot, väliaikai-
set sillat, metsätiet) ja niiden mahdollisia vaikutuksia 
arvioitiin paikan päällä ja niistä kirjoitettiin vapaamuo-
toinen kuvaus. Vaikutusten vakavuutta arvioitiin seu-
raavan vaikutusluokituksen avulla:
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Kuva 7. Ylityspaikan aiheuttamaa eroosiota. Kuva: Timo Tahvonen

1: Ei vaikutusta tai vähäinen vaikutus: esim. joen 
uoma puhdas tai vain pieniä, epäsäännöllisiä hiekka- 
ja silttikertymiä pohjalla

2: Kohtalainen: selkeää sedimentaatiota, säännöl-
lisiä hiekka- ja silttikertymiä kivien välissä

3: Voimakas: runsasta sedimentaatiota, hiekka ja 
siltti peittävät suuria alueita virran pohjasta

5.3.3 Maanmuokkaus

Maanmuokkausmetodit arvioitiin kunkin menetel-
män osuuksina varsinaisen ranta-alueen kokonais-
pinta-alasta (%), sillä paikoittain metsäkuvioita oli 
käsitelty useammalla maanmuokkausmenetelmällä 
(Liite 1). Maanmuokkausmetodit olivat:

1. 1: Ei mitään
2. 2: Äestys
3. 3: Laikutus
4. 4: Mätästys (ja matalat ojat, < 50 cm)
5. 5: Mätästys (ja syvät ojat, > 50 cm)
6. 6: Mätästys ilman ojia
7. 7: Auraus

Maanmuokkausalueen etäisyys rannasta määri-
teltiin silmämääräisesti, ja mahdollisia vaikutuksia 
kuvailtiin sanallisesti tutkimusprotokollan komment-
tikentässä. Käytetyn maanmuokkausmetodin sovel-
tuvuutta suhteessa kohteen eroosioalttiuteen (kuvi-
on jyrkkyys, maalaji) arvioitiin seuraavan luokituksen 
avulla:

1. Sopiva
2. Liian raskas
3. Liian kevyt
Vakojen ja ojien suuntaa suhteessa joen rantaan 

kuvailtiin luokittelemalla ne neljään eri kategoriaan:
1. Rannansuuntainen
2. Rannansuuntainen katkoksin
3. Kohti rantaa
4. Kohti rantaa katkoksin
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5.3.4 Suojaojitukset

Jos kohteessa oli tehty suojaojituksia, ojien keskimää-
räinen syvyys arvioitiin ja niiden mahdolliset vaikutuk-
set kuvailtiin. Kenttätutkijat dokumentoivat myös oji-
en yleisen suunnan: 1: rannan suuntainen, 2: rantaa 
kohti, 3: suoraan veteen. Ojien vaikutuksia arvioitiin 
saman vaikutusluokituksen avulla kuin ylityspaikkoja. 

5.3.5 Vesiensuojelutoimenpiteet

Toteutetut vesiensuojelutoimenpiteet lueteltiin ja tar-
vittaessa suositeltiin lisätoimenpiteitä. Toteutettuja ja 
ehdotettuja toimenpiteitä olivat esimerkiksi puskuri-
vyöhykkeet, lietekuopat, kaivukatkot ja padot ja pin-
tavalutus.

Kuva 8. Korkeuskäyriä noudattelevaa raskasta aurausta. Kuva: Jukka Vähätaini

5.3.6 Vesiensuojelun laatu

Vesiensuojelutoimenpiteiden laadun loppuarvio on 
yhteenveto kaikista tutkimuskohteessa toteutetuista 
toimenpiteistä. Se kuvaa vesiensuojelun kokonaislaa-
tua alueella. Laatua arvioitiin kolmitasoisen luokituk-
sen avulla: 1: hyvä, 2: tyydyttävä, 3: heikko.
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6 Tulokset ja pohdinta

Taulukko 2. Tutkittujen uudistushakkuu- ja maanmuokkausaluei-
den lukumäärä

Ruotsi (Skogsstyrelsen),  
yhteensä 241 metsäkuviota

Yksityismaat 160 Valtio 81

Suomi (Metsäkeskus, Metsähallitus),  
yhteensä 221 metsäkuviota

Yksityismaat 103 Valtio 118

Tarkastukset tehtiin loppukesällä ja syksyllä vuosi-
na 2011 ja 2012. Tutkimuskohteita oli yhteensä 462. 
Ruotsissa kaksi kolmannesta oli yksityisomistukses-
sa, kun taas suomalaiset tutkimuskohteet jakautuivat 
melko tasaisesti yksityisiin ja valtion omistuksessa 
oleviin alueisiin (Taulukko 2). Valtion omistuksessa 
olevat alueet määritellään Suomessa ja Ruotsissa eri 
tavalla. Suomen valtion metsät ovat lakisääteisesti 
valtion omistuksessa, ja niitä hallinnoi Metsähallitus. 
Ruotsissa valtion omistuksessa oleviksi metsiksi las-
ketaan myös yhteisöjen eli kuntien, kirkon jne. omis-
tamat metsät.

6.1 Suojavyöhykkeen 
ominaisuudet

Suojavyöhykkeen keskimääräinen 
leveys

Suojavyöhykkeen keskimääräinen leveys arvioitiin 
metrin tarkkuudella, mutta kuvassa 9 tulokset on sel-
keyden vuoksi ryhmitelty viiden metrin tarkkuudella. 
Ruotsissa suurin osa Suojavyöhykkeistä oli noin 10–
14 metriä leveitä, kun taas Suomessa yleisin leveys 
oli 20–24 metriä. Useissa tutkimuskohteissa suoja-
vyöhykkeen leveys vaihteli myös luonnollisista syis-
tä, sillä virran ja metsänhoitoalueen väliin oli jätetty 
käsittelemättömiä vähätuottoisia tulvamaita ja kosteik-
koja. Suomessa valtion metsien suojavyöhykkeet oli-
vat yleensä leveämpiä kuin yksityisten, mikä käy ilmi 
kuvasta 10. 

Ruotsissa yksityisten tahojen omistamien metsien 
suojavyöhykkeet olivat yleensä hiukan kapeampia 
(Kuva 11).

Kuva 9. Suojavyöhykkeen keskimääräinen leveys (m) Suomes-
sa ja Ruotsissa.
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Kuva 11. Suojavyöhykkeen keskimääräinen leveys (m) yksityi-
sillä ja valtion omistamilla metsäalueilla Ruotsissa.

Kuva 10. Suojavyöhykkeen keskimääräinen leveys (m) yksityi-
sillä ja valtion omistamilla metsäalueilla Suomessa..
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Kokonaispituus 
(m)

Suojavyöhykkeiden 
pituus (m) %

Suomi 55 470 1 480 2,7

Ruotsi 75 436 6 834 9,1

Alueiden  
lukumäärä

Kapeita  
suojavyöhykkeitä %

Suomi 221 14 6,3

Ruotsi 241 109 45,2

Kuva 13. Puskurivyöhykkeiden toiminta ja tehokkuus Ruotsissa.

Kuva 12. Suojavyöhykkeiden toiminta ja tehokkuus Suomessa.

Ei hakkuuta Harvennus Avohakkuu

Suomi 89,0 9,2 1,8

Ruotsi 89,4 4,3 6,3

Ei hakkuuta Harvennus Avohakkuu

Suomi

Yksityis-
omisteinen 86,3 13,3 0,4

Valtio- 
omisteinen 91,3 5,6 3,1

Ruotsi

Yksityis-
omisteine 89,4 4,6 6,0

Valtio- 
omisteinen 89,6 3,6 6,8

Kapeiden suojavyöhykkeiden osuus

Suojavyöhykkeen vähimmäisleveydeksi on useim-
miten suositeltu viisi metriä. Alle viisi metriä leveiden 
suojavyöhykkeiden lukumäärä ja yhteenlaskettu pi-
tuus suhteutettiin kaikkien tutkittujen suojavyöhykkei-
den lukumäärään ja pituuteen (Taulukko 3). Kapei-
ta suojavyöhykkeitä löytyi huomattavasti enemmän 
Ruotsista, missä melkein puolet tutkituista suojavyö-
hykkeistä oli osittain liian kapeita. Monissa ruotsalai-
sissa tutkimuskohteissa suojavyöhykkeet jäivät pai-
koitellen alle viisi metriä leveiksi.

Suojavyöhykkeiden toiminta

Suojavyöhykkeet toimivat enimmäkseen riittävän hy-
vin ja torjuivat näkyvää eroosiota tehokkaasti. Vaikka 
Ruotsissa olikin hiukan enemmän ”heikosti” toimivia 
suojavyöhykkeitä kuin Suomessa, molemmissa mais-
sa ”hyvien” suojavyöhykkeiden osuus oli 80 % (Kuvat 
12 ja 13). Erot yksityisten ja valtion metsien suojavyö-
hykkeiden tehokkuuden välillä olivat pieniä sekä Ruot-
sissa että Suomessa.

Metsänhoito puskurivyöhykkeellä

Suurimmalla osalla suojavyöhykkeistä ei ollut tehty 
hakkuita eikä niitä ollut muokattu (Taulukko 4). Monis-
sa kohteissa vain osaan suojavyöhykkeestä oli tehty 
harvennusta tai hakkuita eikä loppuosaa ollut muokat-
tu. Avohakkuita toteutettiin enemmän Ruotsissa (6,3 
% vyöhykkeiden pinta-alasta), kun taas Suomessa 
suosittiin suojavyöhykkeiden harvennusta (9,2 %). 

Vaikka valtion ja yksityisten metsien välillä oli vain 
pieniä eroja, Suomessa eroja ilmeni harvennuskäytän-
nöissä: yksityisten omistajien metsissä suojavyöhykkei-
tä harvennettiin hiukan useammin (13,3 %) kuin valtion 

Taulukko 3. Kapeiden suojavyöhykkeiden (< 5 metriä) osuus 
tutkittujen suojavyöhykkeiden kokonaispituudesta ja lukumää-
rästä.

80 %

19 %

1 %

Suomi, suojavyöhykkeiden 
toiminta 

Hyvä Kohtalainen Huono

Taulukko 4. Metsänhoitotoimet suojavyöhykkeillä (% suojavyö-
hykkeiden pinta-alasta).

Taulukko 5. Metsänhoitotoimet suojavyöhykkeillä metsänomis-
tajien mukaan jaoteltuna (% suojavyöhykkeiden pinta-alasta).
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Suojavyöhykkei-
den lukumäärä

Suojavyöhykkeet, 
joilla on tehty 
toimenpiteitä

%

Suomi 221 30 13,6
Yksityis-

omisteinen 103 15 14,6

Valtio-
omisteine 118 15 12,7

Ruotsi 241 48 19,9
Yksityis-

omisteinen 160 31 19,4

Valtio-
omisteinen 81 17 21,0

Taulukko 7. Ylityspaikoilla varustettujen uudistushakkuualueiden 
osuus (% kaikista tarkastuskohteista).

Suomi 48 %

Yksityisomisteinen 30 %

Valtio-omisteinen 64 %

Ruotsi 47 %

Yksityisomisteinen 43 %

Valtio-omisteinen 56 %

Kuva 14. Ylityspaikkojen vaikutukset Suomessa (% tarkastus-
kohteista).

Taulukko 6. Metsänhoitotoimien yleisyys suojavyöhykkeillä 
maittain ja omistajittain.

(5,6 %) (Taulukko 5). On syytä muistaa, että suojavyö-
hykkeen harvennus ei välttämättä tehnyt vesiensuoje-
lusta ”heikkoa”, sillä huolellinen harvennus voi joskus 
jopa lisätä kohteen luontoarvoa. Jos suojavyöhykkeel-
lä tehdään hakkuita, on vesiensuojelun näkökulmasta 
tärkeää kuljettaa hakkuujäte pois vyöhykkeeltä ravin-
nekuormituksen välttämiseksi. Tässä tutkimuksessa ei 
tarkasteltu hakkuujätteen kuljetusta pois alueelta.

Käsiteltyjen suojavyöhykkeiden lukumäärän tar-
kastelu paljastaa, että Ruotsin suojavyöhykkeillä 
suoritetaan metsänhoitotoimia säännöllisemmin kuin 
Suomen. Molemmissa maissa valtion ja yksityisten 
metsien välillä on vain pieni ero (Taulukko 6).

6.2 Ylityspaikat

Noin puolessa kaikista tutkituista uudistushakkuu-
alueista oli vesistön ylityspaikkoja (siltoja, kahlaa-
moja, metsäteitä jne.). Ylityspaikoilla varustettujen 
alueiden määrä ei vaihdellut maittain. Ero valtion 
omistamien ja yksityisten metsien välillä oli saman-
kaltainen Suomessa ja Ruotsissa: molemmissa 
maissa ylityspaikkoja oli enemmän valtion metsissä 
(Taulukko 7).

Maiden välillä oli kuitenkin eroja siinä, millaiseksi 
ylityspaikkojen vesistövaikutukset arvioitiin. Ruot-
sissa vaikutukset arvioitiin ”voimakkaiksi” ja ”kohta-
laisiksi” 18 prosentissa tutkimuskohteista. ”Voimak-
kaita” vaikutuksia havaittiin yleisimmin yksityisissä 
metsissä (13 % tutkimuskohteista) (Kuvio 15, Tau-
lukko 8). Suomessa ”voimakkaita” vaikutuksia ei ha-
vaittu millään alueella, ja ”kohtalaisia” vaikutuksia 
oli vain 8 prosentissa tutkimuskohteista (Kuva 14, 
Taulukko 8).

Kuva 15. Ylityspaikkojen vaikutukset Ruotsissa (% tarkastus-
kohteista).
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Suomi, ylityspaikkojen vaikutukset
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72 %
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10 
%

Ruotsi, ylityspaikkojen 
vaikutukset

Ei vaikutusta tai pieni vaikutus
Kohtalainen
Voimakas

Taulukko 8. Eri vaikutusluokkien yleisyys yksityisissä ja valtion 
metsissä Ruotsissa ja Suomessa (% alueista, joilla havaittiin 
vesistövaikutuksia).

Ei vaikutusta tai 
pieni vaikutus Kohtalainen Voimakas

Suomi
Yksityis-

omisteinen 89 11 0

Valtio-
omisteinen 95 5 0

Ruotsi
Yksityis-

omisteinen 73 14 13

Valtio-
omisteinen 70 25 5
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Kuva 17. Maanmuokkausmenetelmät Ruotsissa.

Huomattavalle maiden väliselle erolle on useita 
mahdollisia selityksiä. Voiko ero ensinnäkin johtua 
subjektiivisesta, silmämääräisestä arviointimenetel-
mästä? Kenttätutkimusmetodit ”kalibroitiin” kahdella 
yhteisellä kenttäkäynnillä, joten kenttähenkilöstön vä-
lisillä eroilla ei pitäisi olla voimakasta vaikutusta arvi-
oihin. Toiseksi esitettiin oletus, jonka mukaan Suomen 
metsätieverkosto olisi tiheämpi kuin Ruotsin, minkä 
vuoksi metsäalan toimijoilla olisi vähemmän tarvetta 
ylittää virtoja raskailla ajoneuvoilla. Tämä ei kuiten-
kaan vaikuta todennäköiseltä, sillä ylityspaikat olivat 
käytännössä yhtä yleisiä molempien maiden tutkimus-
kohteissa (Taulukko 7). 

Kolmas ja uskottavin syy Ruotsissa havaittuihin 
voimakkaampiin vesistövaikutuksiin on kansalliset 
metsänhoitokäytännöt. Molemmissa maissa ohjeis-
tetaan rakentamaan väliaikaisia siltoja virtojen ylittä-
miseen. Lisäksi virran törmiä on vahvistettava tukeilla 
tai hakkuutähteillä. Ruotsalaisissa tutkimuskohteissa 
väliaikaisia siltoja ei ollut käytetty säännöllisesti. Suo-
messa väliaikaisia siltoja käytettiin ja törmiä vahvis-
tettiin yleisesti, ja puutavaran kuljetukseen käytettiin 
usein talviteitä. Lisäksi Suomessa on Ruotsia yleisem-
pää käyttää toteuttaa maanmuokkaus talvisin talvitei-
tä hyväksikäyttäen. Talvista muokkausta sovelletaan 
etenkin silloin, kun käsiteltävät alueet ovat etäällä ja 
vaikeassa maastossa, esimerkiksi upottavissa kostei-
koissa. Ruotsissa on todettu, että maanmuokkausko-
neet vahingoittavat ympäristöä eniten, kun niillä ylite-
tään jokiuomia ja ranta-alueita.

Joskus virtaan oli aseteltu virtauksen suuntaisesti 
tukkeja, jotka on jätetty veteen, kun työt alueella on 
saatu päätökseen. Tutkimuksissa tällainen toiminta 
luokiteltiin haitalliseksi vaikutukseksi.

6.3 Maanmuokkaus

Suomessa käytetään radikaalimpia maanmuok-
kausmenetelmiä kuin Ruotsissa (Kuvat 16 ja 17). 
Ruotsissa suositaan kevyempiä menetelmiä, kuten 
mätästystä ilman ojia. Mätästyskoneissakin on ero-
ja: Suomessa mätästetään yleensä kaivureilla, kun 
taas Ruotsissa käytetään traktorilla vedettävää mä-
tästyslaitetta. Lain edellyttämän maanmuokkauksen 
toteutuksessa havaittiin suuria eroja maiden välillä. 
Ruotsissa maanmuokkaus oli laiminlyöty jopa 27 pro-
sentissa uudistushakkuualueista, vaikka se oli kirjattu 
hakkuuilmoitukseen. 

Kuva 16. Maanmuokkausmenetelmät Suomessa.

Eri metsänomistajien maanmuokkaustavoissa ei 
ollut juuri eroja (Taulukot 9 ja 10). Eräs merkittävä ero 
oli suomalaisten yksityismetsien säännöllinen auraus, 
kun taas valtion metsiä ei aurattu lainkaan. Ruotsa-
laisissa yksityismetsissä suosittiin äestystä, kun taas 
valtion metsissä laikutus oli yleisempää. 

Maanmuokkaus tulisi mieluiten toteuttaa järven tai 
virran rantaviivan suuntaisesti korkeuskäyriä seura-
ten, mutta tasaisella maalla ja erittäin loivilla rinteillä 
kuivatusta on ehkä tarpeen tehostaa ohjaamalla ve-
si valumaan kohti rantaa. Rantaa kohti suuntautuva 
maanmuokkaus on yleisintä suomalaisissa yksityis-
metsissä (Kuvat 18 ja 19). Se selittyy maaperän ja 
maaston ominaisuuksilla: valtion maihin verrattuna 
suomalaiset yksityismetsät sijaitsevat useimmiten 
Tornionjokilaakson eteläosan vähemmän eroosioalt-
tiilla alangoilla (ks. Taulukko 1, yleiset ominaisuudet). 
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Kuva 19. Maanmuokkauksen toteutus Ruotsissa.

Kuva 18. Maanmuokkauksen toteutus Suomessa.

Taulukko 9. Maanmuokkaus valtion ja yksityisissä metsissä Suomessa.

Taulukko 10. Maanmuokkaus valtion ja yksityisissä metsissä Ruotsissa.

Suomi Ei  
mitään Äestys Laikutus Mätästys  

(matalat ojat)
Mätästys  

(syvät ojat)
Mätästys  

(ilman ojia) Auraus

Yksityis-
omisteinen 12 35 15 13 8 0 17

Valtio-
omisteinen 4 37 27 24 0,3 7 0

Ruotsi Ei  
mitään Äestys Laikutus Mätästys  

matalat ojat)
Mätästys  

(syvät ojat)
Mätästys  

(ilman ojia) Auraus

Yksityis-
omisteinen 30 25 18 0 1,3 26 0

Valtio-
omisteinen 22 17 31 0 0 30 0

Tämä selitys ei näytä pätevän havaittuihin kansalli-
siin eroihin. Kaltevuuden ja maaperätyypin suhteen 
Suomen ja Ruotsin tarkastusalueet ovat melko sa-
manlaisia, sillä useimmat tutkimuskohteista sijaitsivat 
alueilla, joissa kaltevuudet olivat pieniä ja maalajit-
teet hienoista keskikarkeisiin. Vaikuttaakin siltä, että 
Ruotsissa noudatettiin Suomea tunnollisemmin ohjet-
ta, jonka mukaan maa tulisi muokata korkeuskäyrien 
suuntaisesti.

Asiantuntijat arvioivat käytetyn maanmuokkausme-
netelmän soveltuvuutta maaperän ja maaston omi-
naisuuksien valossa. Soveltuvuutta arvioitiin ennen 
kaikkea metsänhoidon näkökulmasta. Maiden välillä 
on nähtävissä huomattava ero (Kuvat 20 ja 21). Suo-
messa käytetyt menetelmät arvioitiin enimmäkseen 
kohteeseen sopiviksi, kun taas joka neljännessä ruot-
salaiskohteessa maata oli asiantuntija-arvion mukaan 
muokattu liian kevyesti. Tämä tulos ilmentää Ruotsis-
sa yleisempien muokkaamattomien kohteiden mää-
rää (27 %). Alueet, joilla maanmuokkaus oli laimin-
lyöty, arvioitiin yleensä ”liian kevyesti” muokatuiksi. 
Kummassakaan maassa ei havaittu merkittäviä eroja 
valtion ja yksityisten metsien välillä.
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Kuva 21. Maanmuokkausmenetelmien arvioitu sopivuus Ruot-
sissa.

Taulukko 11. Suojaojitettujen suomalaisten ja ruotsalaisten 
kohteiden määrä.

Valtio-omis-
teinen

Yksityis-
omisteinen Yhteensä

Suomi 27 16 43

Ruotsi 1 14 15

Kuva 22. Suomessa ja Ruotsissa käytettyjen vesiensuojelutoi-
menpiteiden lukumäärä.

Kuva 20. Maanmuokkausmenetelmien arvioitu sopivuus Suo-
messa.
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6.4 Suojaojitukset

Suojaojituksia tehdään yleisemmin Suomessa, Ruot-
sissa niitä toteutetaan harvoin (Taulukko 11). Suo-
messa niitä tehdään enemmän valtion kuin yksityis-
ten metsänomistajien mailla. Suomessa vaikutukset 
arvioitiin pääasiassa ”pieniksi”, kun taas puolessa 
ruotsalaisista kohteista ne arvioitiin ”kohtalaisiksi” tai 
”vahvoiksi”. Koska suojaojituksia tehdään Ruotsissa 
vain vähän, sen negatiiviset vesistövaikutuksetkin jää-
vät pieniksi.

6.5 Vesiensuojelumenetelmät

Yleisin tutkituissa kohteissa käytetty vesiensuojelutoi-
menpide oli puskurivyöhyke. Etenkin Ruotsissa se oli 
useimmiten myös ainoa toimenpide (Kuva 22). Toisi-
naan käytettiin myös muita rakenteita kuten lietekuop-
pia ja -taskuja ja pintavalutusalueita. Vesiensuojelutoi-
menpiteissä oli enemmän vaihtelua Suomessa, missä 
käytettiin jopa viittä vesiensuojelutoimenpidettä yhdel-
lä uudistusalueella.

6.6 Vesiensuojelun laatu

Vesiensuojelun laadun loppuarviossa tarkastellaan 
tutkimuskohteessa toteutettujen toimenpiteiden yleis-
laatua ja vedetään yhteen kaikki osatekijät. ”Kohta-
laisiksi” ja ”heikoiksi” arvioitujen kohteiden osuus oli 
korkeampi Ruotsissa. Suomessa yhdenkään alueen 
laatua ei luokiteltu ”heikoksi” (Kuvat 23 ja 24). 

Metsänomistajien välillä ei ollut huomattavia eroja. 
Suomessa yksityiset metsät arvioitiin ”tyydyttäviksi” 
useammin kuin valtion omistamat. Ruotsissa ”heikok-
si” arvioitiin jokseenkin yhtä paljon yksityisiä kuin val-
tionkin metsiä (Taulukko 12).

Vaikka tutkimusmetodien subjektiivinen luonne on 
saattanut vaikuttaa vesiensuojelun yleistilan arvioin-
tiin, maiden välillä vaikuttaa olevan todellisia eroja. 
Metodit ”kalibroitiin” huolellisesti yhteisillä kenttäkäyn-
neillä, jotta maiden tuloksista saatiin vertailukelpoisia. 
Ruotsin vesiensuojelussa havaitut puutteet näyttävät 
johtuvan vesien ylityspaikkojen puutteista ja kapeiden 
puskurivyöhykkeiden yllättävän suuresta määrästä.
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Kuva 23. Vesiensuojelun yleislaadun luokittelu suomalaisissa 
tutkimuskohteissa.

Kuva 24. Vesiensuojelun yleislaadun luokittelu ruotsalaisissa 
tutkimuskohteissa.

Taulukko 12. Vesiensuojelun yleisen laadun luokittelu omista-
jittain.

Hyvä Tyydyttävä Huono

Suomi

Yksityis-
omisteinen 81 19 0

Valtio- 
omisteinen 93 7 0
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Yksityis-
omisteinen 67 14 19

Valtio- 
omisteinen 57 26 17
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7 Yhteenveto englanniksi

In terms of space forestry has the greatest human 
impact affecting surface waters in Northern Scandi-
navia, and is a prominent source of diffuse pollution 
in the Torne river basin. Among the forestry activities, 
draining of peatlands, site preparation and clear-cut-
tings have had the most pronounced impacts on se-
diment, nutrient, and the metal loading of surface wa-
ters. Contemporary forestry aims to reduce this risk 
by using various water protection measures, such as 
riparian buffer strips and sedimentation pool designs. 
Although the first Swedish and Finnish guidelines and 
recommendations for water protection measures in 
forestry were published in the 1980s, it has taken so-
me time to realize these recommendations in the field. 
TRIWA III-project gave us the opportunity to compare 
forestry methods between Sweden and Finland, and 
through field inspections to understand how water 
protection is taken into account in forestry practices 
on either side of the border river.

The protective buffer areas left on the shoreline of 
streams were generally wider in Finnish areas with re-
generation cutting and site preparation. Further, buf-
fer strips were frequently wider in forests owned by 
the Finnish state (Metsähallitus) when compared to 
the private sector. The share of buffers narrower than 
the recommended minimum width of five metres was 
notably higher in Sweden, whereas the minimum was 
generally followed in Finland. Overall effectiveness 
of buffers in preventing erosion and sediment leaka-
ge was good in both countries, although the number 
of poorly functioning buffers was higher in Sweden. 
The majority of buffers (c. 90%) were left uncut, even 
though guidelines in both countries allow careful thin-
ning and harvesting of the buffer area.

Water crossings (i.e. bridges, fords, driving tracks) 
in streams proved to be very problematic for water 
protection in Sweden. The recommendations in both 
countries encourage forestry actors to use temporary 
bridges and to reinforce shore banks at crossing si-
tes, but these guidelines were often not complied with 
in Swedish forestry areas, either in public and private 
sectors. In Finland, guidelines were more scrupulous-
ly followed, and temporary bridges and bank reinfor-
cements were routinely used. Furthermore, in Finland 
the transport of logs and even site preparation we-
re conducted using winter roads when possible. Use 

of winter roads for forwarders and site preparation 
equipment efficiently prevents the creation of eroding 
driving tracks. These differences in national customs 
lead to significant differences in observed impacts 
(erosion and sedimentation of streams) between the 
countries. Moderate or strong impacts were observed 
on 18% of inspected sites in Sweden, whereas in Fin-
land only moderate erosion was detected on 8% of 
inspection areas.

Site preparation practices differed somewhat bet-
ween countries. Heavier methods, such as ploughing 
and mounding using deep ditches were preferred in 
Finnish privately-owned forests. This may be exp-
lained by the fact that private forests are mostly lo-
cated in flat lowlands in the southern parts of the Tor-
ne river valley. The need for more effective drainage 
in these areas may also explain why, in Finland, the 
scarification grooves are more often directed towards 
the shore instead of following the contour lines, which 
is the method preferred in Sweden. In Sweden, site 
preparation had not been carried out in a quarter of 
inspected sites, although the measures should be 
conducted within three years of regeneration cutting. 
This can partly be explained by more frequent use of 
prescribed burning as a regeneration method in Swe-
den.

Protective buffer zone was the most common and 
often the only water protection measure applied in 
inspection areas. In Finland, the variety of methods 
used was somewhat more diverse than in Sweden, 
and ditch breaks, sedimentation pits and –pools were 
used in erosion-sensitive areas. The overall status of 
water protection in the field was mainly good in both 
countries, but the observed short-comings with water 
crossings and buffer widths raised the share of sites 
with a “poor” level of water protection in Sweden. The 
result of TRIWA III’s inspection shows that guidelines 
and recommendations concerning forestry’s water 
protection are nowadays mainly followed in practice 
on both sides of border. However, there is still room 
for improvement, and constant quality control is nee-
ded to maintain the good quality level.

Keywords: Forestry, Water protection, Buffer zone, 
Erosion
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8 Yhteenveto ruotsiksi

Skogsbruk har utan tvekan den största påverkan på 
ytvatten i norra Skandinavien och är den mest fram-
trädande källan av diffus miljöpåverkan i Torne älvens 
vattenavrinningsområde. Exempel på sådana skogs-
bruksaktivitet som har den mest uttalade påverkan på 
sedimentering, näringsläckage och metallutlakning 
i ytvatten är dikning av våtmarker, gallring, föryng-
ringsavverkningar och markberedning av föryngring-
sytor. Dagens skogsbruk vill minska risken genom 
olika vattenskyddsmetoder som exempelvis genom 
skyddszoner mot vatten och genom olika sätt att för-
hindra sedimentering som gropar, bassänger eller 
översilningsområden. Trots att det både i Finland och 
Sverige finns olika policys och rekommendationer för 
hänsyn till vatten som redan publicerades på sent 80 
-eller tidigt 90- tal så har det tagit tid att förverkliga 
dem ute i fält. Triwa III har gett oss tillfälle att jämfö-
ra olika skogliga metoder mellan Finland och Sverige 
genom att i fält besöka olika föryngringsytor och se 
hur skogsbruket på bägge sidor älven tar hänsyn till 
vatten.

Skyddszonerna som lämnades kvar på strandkan-
terna mot bäckarna var generellt sett bredare på de 
finska ytorna, med föryngringsmetoden markbered-
ning och plantering, än vad de svenska var. Dessutom 
var de bredare på statligt ägd mark än privat. Andelen 
ytor med skyddszoner smalare än fem meter var fler 
i Sverige än i Finland. I Finland följdes regeln om att 
inte ha smalare skyddszon än fem meter mycket bra. 
Skyddszoner för att förhindra erosion och sedimente-
ring var i bägge länderna mycket bra, trots att anta-
let ytor med betyget dålig funktion av zon var mycket 
högre i Sverige. Majoriteten av skyddszoner (ca 90%) 
var orörda, trots att det är tillåtet i bägge länderna med 
försiktig gallring och avverkning i skyddszonen.

Överfarter (exempelvis broar, traktorvägar, skotar-
vägar mm) över bäckar visade sig vara ett stort prob-
lem för hänsyn till vatten i Sverige. Rekommenda-
tionerna i båda länderna uppmanar skogsbruket att 
använda sig av tillfälliga broar samt risa och kavla på- 
och avfarter. I Sverige har man inte på de inventerade 
ytorna använt sig av dessa rekommendationer, var-
ken inom det privata eller det övrigt ägda skogsbru-
ket. I Finland har man följt rekommendationerna och 
tillfälliga broar och riskavling har använts rutinmässigt. 
I Finland används även vintervägarna till att transpor-

tera virke och markberedare (det markbereds även 
vintertid på svårtillgängliga områden) så att markbe-
redaren inte lika ofta behöver passera vattendrag un-
der barmark som det ofta görs i Sverige med spårbild-
ning och sedimentation som följd. De här nationella 
skillnaderna ger signifikanta skillnader i observerad 
påverkan på vattendrag, genom sedimentering och 
erosion, mellan länderna. Betyget, måttlig eller dåligt, 
var i Sverige observerade på 18 procent av de inven-
terade ytorna medan det i Finland endast var måttlig 
erosion på 8 procent av de inventerade ytorna.

Det skiljer mellan länderna i vilka metoder av mark-
behandling man väljer. I Finland använder man sig 
av generellt sett kraftigare metoder som plöjning och 
högläggning med djupa diken som inte förekommer i 
Sverige. Dessa metoder var vanligare inom de fins-
ka privatägda skogsbruket. Det kan troligen förklaras 
genom att privatskogsbruket i Finland har sina mar-
ker inom låglänta och icke erosionskänsliga marker i 
den södra delen av Tornedalen. Behovet av kraftiga-
re dränering av markerna förklarar kanske varför det 
även är vanligare med markberedningsfåror som går 
mot vattendraget istället för parallellt mot vattendra-
get som är vanligare i Sverige. I Sverige visade det 
sig att en fjärdedel av ytorna inte var markberedda 
och föryngrade trots att Skogsvårdslagen kräver att 
de ska vara föryngrat efter tre år. I Sverige förekom 
även bränning som markbehandlingsmetod på de in-
venterade ytorna

Skyddszon mot vatten var den vanligaste och oftast 
den enda vattenskyddsåtgärden som användes på 
de inventerade ytorna. I Finland använde man sig av 
fler och varierande vattenskyddsmetoder än i Sverige 
som dikesavbrott, sedimenteringsgropar och bassän-
ger som användes i erosionskänsliga områden. Det 
slutliga omdömet var i huvudsak bra i bägge länderna. 
De ytor som gav dåligt slutomdöme i Sverige var de 
med för smala skyddszoner och dåliga överfarter.

Resultatet av Triwa III´s inventeringar visar att po-
licys och rekommendationer av skogsbrukets hän-
syn till vatten ofta följs i praktiken på bägge sidor om 
gränsen. Det finns dock utrymme för förbättringar och 
ständiga kvalitetskontroller är nödvändiga för att bi-
behålla en hög nivå.

Nyckelord: Skogsbruk, vattenskydd, Skyddszon, 
Erosion
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7 Yhteenveto suomeksi

Metsätalous on pinta-alaltaan suurin Pohjois-Skan-
dinavian pintavesiin vaikuttavista ihmistoiminnan 
muodoista, ja merkittävä hajakuormituksen lähde 
myös Tornionjoen valuma-alueella. Metsätaloustoi-
mista suometsien ojituksilla, maanmuokkauksella 
ja avohakkuilla on ollut voimakkaimmat vaikutukset 
vesien kiintoaine-, ravinne- ja metallikuormitukseen. 
Nykyisin metsätaloudessa pyritään aktiivisesti vähen-
tämään vesistöihin kohdistuvia paineita esimerkiksi 
suojavyöhykkeiden ja erilaisten eroosion hallintakei-
nojen avulla. Ensimmäiset ruotsalaiset ja suomalai-
set kansalliset metsätalouden vesiensuojeluohjeet- ja 
suositukset julkaistiin 1980-luvulla, mutta ohjeiden 
saattaminen käytäntöön on vienyt aikaa. TRIWA III-
projekti tarjosi meille mahdollisuuden vertailla Suo-
men ja Ruotsin metsätalouskäytäntöjä, ja selvittää 
maastotarkastuksien avulla, kuinka vesiensuojelu ote-
taan metsätaloudessa huomioon rajajoen molemmin 
puolin.

projektin tulosten perusteella virtavesien varsil-
le jätetyt suojavyöhykkeet olivat yleensä leveämpiä 
suomalaisilla uudistushakkuu- ja maanmuokkaus-
kuvioilla. Suojavyöhykkeet olivat myös leveämpiä 
Metsähallituksen hallinnoimissa valtion metsissä yk-
sityiseen sektoriin verrattuna. Suositusten mukaista 
minimileveyttä (5 metriä) kapeampien suojavyöhyk-
keiden osuus oli huomattavan korkea Ruotsissa, kun 
taas Suomessa suosituksen minimileveyttä pääosin 
noudatettiin. Suojavyöhykkeiden tehokkuus eroosion 
ja kiintoainekuorman ehkäisemisessä oli kummassa-
kin maassa hyvä, joskin huonosti toimivien vyöhykkei-
den määrä oli korkeampi Ruotsissa. Suurin osa suoja-
vyöhykkeistä (n. 90 %) oli jätetty hakkaamatta, vaikka 
kansalliset ohjeistot sallivatkin varovaisesti tehdyn 
harvennus- ja uudistushakkuun.

Virtavesien ylitykset (sillat, kahlaamot, ajourat) 
osoittautuivat vesiensuojelullisesti ongelmallisiksi 
Ruotsissa. Kummankin maan vesiensuojeluohjeet 
suosittelevat tilapäisten siltojen käyttöä ja ranta-
penkkojen vahvistamista purojen ja jokien ylityksen 
yhteydessä. Ruotsissa nämä ohjeet oli usein jätetty 
huomiotta sekä valtion, että yksityisten omistamissa 
metsissä. Suomessa ohjeistoa noudatettiin tunnolli-
semmin, ja tilapäisiä siltoja käytettiin rutiininomaises-
ti. Lisäksi puunajo ja mahdollisuuksien mukaan myös 
maanmuokkaus pyrittiin Suomessa toteuttamaan tal-
viteitä siirtymiseen käyttäen. Erot kansallisissa käy-

tännöissä ilmenivät merkittävänä maiden välisenä 
erona havaittujen vaikutusten (eroosio ja jokipohjien 
sedimentoituminen) voimakkuudessa. Kohtalaisia tai 
voimakkaita vaikutuksia havaittiin Ruotsissa 18 %:lla 
tarkastuspaikoista, kun taas Suomessa vain kohtalai-
sia vaikutuksia oli havaittavissa kahdeksalla prosentil-
la tarkastuskohteista.

Käytetyt maanmuokkausmenetelmät erosivat jon-
kin verran maiden ja omistajatahojen välillä. Suomen 
yksityismailla suosittiin raskaampia menetelmiä, kuten 
metsäaurausta ja ojitusmätästystä. Tämä saattaa se-
littyä sillä, että suurin osa Tornionjokilaakson yksityi-
sistä metsämaista sijaitsee tasaisilla alamailla alueen 
eteläosissa. Näiden alueiden suurempi kuivatustarve 
selittää luultavasti myös sen, miksi muokkausvaot ja 
–ojat suunnattiin Suomessa Ruotsia useammin koh-
tisuoraan ranta-aluetta kohti, kun taas korkeuskäyri-
en suuntaista muokkausta suositellaan kansallisissa 
ohjeistoissa. Ruotsissa maanmuokkaus oli tekemättä 
neljänneksellä tarkastuskohteista, vaikka lain mukaan 
metsänuudistamistoimenpiteet tulisi toteuttaa kolmen 
vuoden sisällä uudistushakkuusta.

Suojavyöhykkeet olivat yleisin ja yleensä ainoa tar-
kastusalueilla käytetty vesiensuojelumenetelmä. Suo-
messa käytettyjen menetelmien valikoima oli Ruotsia 
hieman laajempi, ja eroosioherkillä alueilla oli käytetty 
ojakatkoja ja kaivettu lietekuoppia ja -altaita. Kokonai-
suutena toteutuksen taso oli kummassakin maassa 
hyvä, mutta Ruotsissa havaitut puutteet ylityspaik-
kojen ja suojavyöhykkeen minimileveyden osalta 
nostivat vesiensuojelultaan huonoiksi arvioitujen tar-
kastuspaikkojen määrää. TRIWA III-hankkeen hak-
kuualuetarkastusten tulokset osoittavat, että metsäta-
louden vesiensuojelulle laaditut ohjeet ja suositukset 
otetaan pääosin huomioon hakkuita ja maanmuok-
kauksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Suunnitel-
mia ja toteutusta voidaan kuitenkin vielä parantaa, ja 
metsätalouden vesiensuojelun hyvän tason ylläpito 
edellyttää toimijoiden säännöllisesti toteuttamaa laa-
dunvalvontaa.

Avainsanat: Metsätalous, Vesiensuojelu, Suojavyö-
hyke, Eroosio
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