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• Metsätalouden 

vesistökuormitusta on 

vähennettävä

• Metsälähde-hankkeen 

tavoitteet ja kuinka niihin 

päästään

Mitä teemme ja miksi?
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Mitä metsänomistaja voi tehdä 

metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi

ja miksi se kannattaa



• Kuormitusta voidaan 

vähentää luontopohjaisilla 

ratkaisuilla:

• Jatkuva kasvatus

• Suojavyöhykkeet

• Kunnostusojitusten 

välttäminen 

• Soiden ennallistaminen

• Pintavalutuskentät

• Virtausta hidastavat 

rakenteet (kosteikot yms.)

Metsätalouden vesistökuormitus
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• Saatavia hyötyjä:

• Tulvahuippujen tasaaminen

• Vähentää kiintoaines- ja 
ravinnekuormitusta

• Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

• Luonnon monimuotoisuus

• Valuma-aluetason 
vesienhallinnan edistäminen

• Ympäristöhyötyjen rinnalla 
taloudellisesti kannattavaa 
puuntuotantoa

Metsätalouden vesistökuormitus
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Itä-Uudenmaan rannikko 25.2.2020. Jokien Suomenlahteen kuljettama kiintoainemäärä on silminnähtävä. Alkuperäiset kuvat: 

ESA Copernicus Sentinel Data & USGS/NASA Landsat Program, SYKE. Satelliittikuvien karttapalvelu Tarkka



Metsälähde-hanke

Ratkaisuja yhdessä metsänomistajien kanssa



• Jatkoa WWF:n pitkäjänteiselle 

vesiensuojelutyölle alueella

• Olemassa oleva 

maanomistajaverkosto

• Yhteistyötä eri hankkeiden 

välillä

Länsi-Uusimaa



Metsälähde-hankkeessa tavoitteena 1/4:

Toteuttaa konkreettisia 

vesiensuojelun toimenpiteitä





Metsäkosteikko

1 ha kosteikko.

Valuma-alue 24 ha.

Metsätaloutta valuma-alueella.

Rakennettiin keväällä 2020.

Vesiensuojelu 4K-hanke
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Metsäkosteikko

2 ha kosteikko.

Valuma-alue 60 ha.

Metsätaloutta valuma-alueella.

Rakennettiin syksyllä 2020.

Vesiensuojelu 4K-hanke
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Metsäkosteikko

Kimmokkeena järven rehevöityminen

0,2 ha kosteikko

valuma-alue 69ha 

Rakennettu syksyllä 2022

Metsälähde-hanke
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Metsälähde-hankkeessa tavoitteena 2/4:

lisätä suuren yleisön tietämystä metsätalouden 

vesiensuojelusta





Suomen luontotyyppien uhanalaisuus

JYU. Since 1863.
janne.kotiaho@jyu.fi                 @

24 %

48 %

20 %

58 %

77 %

57 %

25 %

100 %



Konkreettisesti kestävä 
tulevaisuus edellyttää, 
että vuoteen 2030 
mennessä



Metsälähde-hankkeessa tavoitteena 3/4:

selvittää metsätalouden vaikutus 

valuma-alueiden vesitalouteen ja menetelmät sen 

parantamiseen



Metsälähde-hankkeessa tavoitteena 4/4:

tunnistaa esteet ja mahdollisuudet metsätalouden 

vesiensuojelulle



• Tieto metsätalouden vesistövaikutuksista ja vesiensuojelumenetelmistä on 

puutteellista, tarvitaan:

• Tutkimustiedon välittämistä

• Kokemusta konkreettisesta tekemisestä 

• Neuvontaa ja apua toimien toteuttamiseksi

• Metsälähde-hankkeessa järjestetään paikallisille metsänomistajille ja 

metsätaloustoimijoille neuvonta- ja koulutustilaisuuksia

Tiedon ja osaamisen lisääminen
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• Kysely metsänomistajille 

• Asenne ja kiinnostus metsätalouden vesiensuojeluun

• Kuinka tuttuja metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ovat

• Mitä haasteita ja esteitä nähdään toimenpiteiden lisäämiselle

Metsänomistajien lähtökohdat



• Laaditaan toimenpidesuunnitelma metsätalouden vesiensuojelun 

ja valuma-aluetasoisen vesienhallinnan parantamiseksi

• Ymmärrys metsätalouden vesistövaikutuksista ja vesiensuojelukeinoista 

kasvaa

• Toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittava tieto on aiempaa helpommin 

saatavilla

• Paikallisten toimijoiden osaaminen metsätalouden vesiensuojelun osalta 

kasvaa

Valuma-aluetason suunnittelu
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• Mitä pidempään odotamme, sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi luonnon 

heikentyneen tilan korjaaminen tulee

• Valtion rahoituksen kasvattaminen, mm. Vesiensuojelun 

tehostamisohjelman jatko seuraavalla hallituskaudella

• Yksityinen rahoitus: yritysten ympäristövastuun kasvattaminen, vihreät 

investoinnit, kompensaatiomarkkinat

Rahoitus



Kiitos!

WWF Suomi – Jo 50 

vuotta luonnon puolesta

Metsälähde-hanke: meri.ensio@wwf.fi

mai.suominen@wwf.fi


