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Suojavyöhyke

• Vesistön ja päätehakkuun väliin 
jätettävä käsittelemätön kaistale 
metsämaata

• Maanpintaa ei rikota, ravinteita ja 
torjunta-aineita ei lisätä

• Suositeltavaa olla puustoinen
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Metsätalouden suojavyöhyke käytännössä

• Yleensä 5 – 15 m leveä kaistale vesistön rannassa (tavallisissa talousmetsissä)

• Leveys vaihtelee sertifikaateissa (PEFC ja FSC)

• Perinteisesti on ajateltu, että suojavyöhykkeen tehtävänä on estää kiintoaineen 
ja ravinteiden kulkeutumista hakkuilta vesiympäristöön

• Rantavyöhykkeellä kuitenkin on paljon muitakin merkityksiä ja rantametsä 
itsessään on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas
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23.3.2022Etunimi Sukunimi4

Lehtikariketta ja 
hyönteisiä puron 
ravintoverkkoon

Kuollut puu lisää 
pinta-alaa, 

monipuolistaa 
pohjaa ja pidättää 

lehtikariketta

Kosteuttaa 
rantametsän 
mikroilmastoa

Tulviminen ja jäät 
lisäävät rantametsän 

monimuotoisuutta Rantakasvit leviävät 
purouomaa pitkin

Kuoriutuvat 
hyönteiset rannan 
ravintoverkkoon

Puiden lehvästöt 
pitävät puron 

viileänä ja 
varjoisena

Kasvit ja maaperä 
pidättävät 

kiintoaineita. Kasvit ja 
mikrobit kierrättävät 

ravinteita.

Kasvilajisto vaikuttaa 
puromikrobien 

lajistoon 

Puiden lehtien 
mikrobit vaikuttavat 

puron 
hajotustoimintaan

23.3.2022



Keskeisiä puroympäristön luontoarvoille ovat
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 lahopuut purossa ja metsässä

 lehtipuusto ja varjostus

 ehjä maaperä

 kuormituksen välttäminen

 kosteat rantavyöhykkeen 
alueet



Eliöt ylläpitävät tärkeitä toimintoja 
jokiympäristöissä
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• Rannan kasvit ja mikrobit puhdistavat   

valumavesiä

• Vesikasvit käyttävät ravinteita vedestä

• Jotkin vesieliöt ovat erityisen tehokkaita 

suodattajia (esim. raakku!)

• Mikrobit ja pieneliöt hajottavat kuolleita 

eliöitä ravintokiertoon

Kuva: Krister Karttunen



Kosteat rantavyöhykkeen alueet ovat monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä
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Ne ovat...
● enemmän lahopuuta tuottavia
● lehtipuuvaltaisempia
● monimuotoisuuden kannalta merkityksellisempiä
● herkempiä maanperävaurioille

…kuin kuivemmat metsän alueet



Metsätalous vaikuttaa puroon ja rantametsään

RANTAVYÖHYKKEEN HAKKUUT
• muuttavat puuston ikä- ja lajijakaumaa ja kasvillisuutta

• heikentävät ravinto- ja kiintoaineen pidätystä
• muuttavat valo-, lämpötila- ja kosteusolosuhteita

OJITUKSET
• tuovat ravinteita, humusta ja kiintoaineita puroon
• muuttavat valuma-alueen ja puron hydrologiaa

UOMAN PERKAAMINEN JA KANALISOINTI
• yksipuolistavat syvyyttä ja virtaamia

• vähentävät karikkeen pidätyskykyä ja tulvimista
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(Laiton) oja

Avohakkuu

Puro

Kapea 
suojavyöhyke
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Metsätalouden kuormituksen osuus metsistä ja soilta tulevasta 
kuormituksesta

• Typen kokonaiskuormituksesta 16 % (7 300 tonnia/v)
• Fosforin huuhtoumasta 25 % (440 t/v) 
• Orgaanisen hiilen huuhtoumasta 4 % (78 000 t/v)
• Metsäojituksen vaikutukset kuormitukseen jatkuvat pidempään 

kuin aiemmin on arvioitu
• Kuormitus on suurinta Perämereen laskevilla ojitetuilla valuma-

alueilla

”Uudet metsätalouden typen ja fosforin kuormitusarviot ovat 
kaksinkertaisia aiempiin arvioihin verrattuna” 

(MetsäVesi-hanke 2020)  



Voiko metsätaloutta harjoittaa purojen 
lähellä ekologisesti kestävästi? 
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…. VOI, vaikkakaan kaikilta 
ympäristövaikutuksilta ei voi välttyä

Miten?
• Jatkuvapeitteinen kasvatus turvemailla ja 

vesistöjen läheisyydessä
• Turhien kunnostusojien välttäminen
• Ojitussyvyyden säätäminen
• Jättämällä kosteat rantavyöhykkeen alueet 

pääosin koskemattomiksi
• Lisäämällä lehtipuun osuutta vesistöjen 

läheisyydessä
• Toteuttamalla oikein oikeasti tehokkaita 

vesiensuojeluratkaisuja (= pintavalutuskenttiä) 



Jatkuvapeitteinen 
metsänkasvatus on aina 
vesistöjen kannalta parempi 
kuin päätehakkuisiin 
perustuva metsän kasvatus
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Kuinka leveä suojavyöhykkeen pitää olla?

Tutkimuksen 
mukaan:

30-45 m säilyttää 
kostean 

mikroilmaston ja 
rantasammalet

Tutkimuksen 
mukaan: kapea, 

mutta yhtenäinen 
vyöhyke toimii 

leviämisväylänä 
metsäeliöille

Tutkimuksen mukaan:
>30 m estää veden 

merkittävän 
lämpenemisen ja 

ylläpitää luonnollista
eliöstöä

Tutkimuksen mukaan: vaihtelevan 
levyiset kosteat rantametsän alueet 

huomioivat suojavyöhykkeet 
optimaalisia (talous- vs. luontohyöty)

Kuinka hyvin 
suojavyöhykkeissä

on onnistuttu?

- Metsälaki §10: säästä monimuotoisimmat < 2 ha kohteet -> 
valtapuuston pituuden levyinen suojavyöhyke

- FSC: min. 15 m
- PEFC: 5-10 m (puita saa poimia)



Luontoarvoihin ja paikkatietoon perustuva suojavyöhykkeiden suunnittelu, eli

Gis-sus -hanke 2020-2022

• Kehitetään suojavyöhykkeiden suunnittelua 
erilaisten paikkatietoaineistojen avulla

• Tavoitteena luontoarvoihin perustuva 
suunnittelutyökalu, jonka avulla voidaan 
sovittaa metsänhoidon ja luonnon suojelun 
tavoitteet

Taloudelliset 
tavoitteet

Ympäristö-
tavoitteet 



Tasalevyinen suojavyöhyke ei sovi kaikkiin tilanteisiin
• Miten toimitaan, jos halutaan säilyttää tai lisätä luontoarvoja?

GIS-SUS –hanke 
Maaperän kosteuskartan perusteella rajattu suojavyöhyke (DTW = 0.5) tasalevyiseen verrattuna:

• Monimuotoisempi metsä – metsikkötasolla enemmän säästettyjä lajeja
• Monimuotoisempi metsä – merkitykselliset lajit säästyvät 
• Puhtaammat vesistöt – kiintoaineiden ja ravinteiden pidätys tehokkaampaa

Taloudellisesti hinta samaa luokkaa kuin 15 m 
suojavyöhyke (hinta kuitenkin riippuu metsän piirteistä)



Miten luontoarvot turvaava suojavyöhyke 
suunnitellaan käytännössä?

• Paikkatietoaineistot
– Maaperän kosteuskartta DTW
– Eroosioriskikartta RUSLE
– Metsälakikohteet

• Maastokäynti kuitenkin aina tarpeellinen
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Ilmakuvaa Kalimeenojan varresta

Kuvakaappaus: 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/



Maaperän kosteuskartta DTW

• Mallinnettu maaperän kosteus 
laserkeilausaineiston pohjalta

• Kertoo 2 x 2 m tarkkuudella, kuinka kosteaa 
maaperä on ja pintavesivalunnan virtausreitit

• Voi hyödyntää mm.
– Norojen tunnistamisessa
– Ajouraverkoston suunnittelussa
– Uomien ylitysten suunnittelussa (tahattomien ylitysten välttämiseen)
– Hakkuutähteen käytön suunnittelussa maaperän suojaamiseksi
– Suojavyöhykkeen rajaamiseen pienvesien ja vesistöjen 

läheisyydessä
– Monimuotoisen kasvillisuuden tunnistamiseen norojen ja purojen 

läheisyydessä

• Rajaamalla suojavyöhyke DTW-arvoa 0.5 mukaillen, 
saadaan monimuotoisin rantavyöhykkeen alue säästettyä

16

DTW Kalimeenojan varressa

DTW = 0.5



Maaperän eroosioriskikartta RUSLE

• Mallinnettu eroosioriski
• Kertoo 2 x 2 m tarkkuudella kiintoainekuorman 

suuruuden ensimmäisenä vuonna maanmuokkauksen 
jälkeen

• Voi hyödyntää mm.
– Maanmuokkauksen suunnittelussa
– Ajouraverkoston suunnitteluun
– Suojavyöhykkeen rajaamiseen pienvesien ja vesistöjen 

läheisyydessä

• Vältetään maanmuokkausta ja kulkemista 
painavilla koneilla erityisesti punaisella ja 
oranssilla alueella
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RUSLE Kalimeenojan varressa



Suomen metsäkeskus: Suometsänhoidon paikkatietoaineistot
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7780901202ba492ba347a2f8d663fe0b
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Muista myös Metsälain §10 elinympäristöt!
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Yhteenveto
ArcGIS Explorer

DTW ja RUSLE kännykällä:
1. Lataa ArcGIS Explorer -sovellus
2. Hae aineisto hakusanalla ”dtw” ja valitse          
Suomen kosteusindeksiaineisto nimeltä "DTW"
3. Klikkaa karttatasot-kuvaketta – klikkaa 
”RUSLE-eroosiomallinnus”-taso päälle

• Suojavyöhykkeet tärkeitä
- Vesien suojelun kannalta
- Monimuotoisuuden kannalta
- Erityisesti pienille puroille

• Suojavyöhykkeiden tulisi olla leveämpiä
- Erityisen monimuotoisilla tai muuten luontoarvoiltaan 

arvokkailla alueilla
- Kostean maaperän alueella
- Eroosioherkillä alueilla

• Metsälain §10 elinympäristöt huomioitava erikseen
• Ojia pitkin tuleva kuormitus huomioitava erikseen



Viitteitä purojen rantametsistä ja suojavyöhykkeistä
Purojen rantametsät – kirjallisuuskatsaus, jossa myös mikrobinäkökulma mukana

Tolkkinen, M. J., Heino, J., Ahonen, S. H. K., Lehosmaa, K. & Mykrä, H. 2020. Streams and riparian forests depend on each other: A review with a special
focus on microbes. Forest Ecology and Management 462: 117962. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.117962

Yhteenvetoartikkeli suojavyöhykkeiden leveyksien vaikutuksesta: yli 30 m suojakaista tarvitaan suojaamaan purohabitaattia ja puroeliöitä, 
kiintoainekuorman ehkäisemiseen voi riittää kapeampi 

Sweeney, B. W. & Newbold, J. D. 2014. Streamside forest buffer width needed to protect stream water quality, habitat, and organisms: A literature
review. Journal of the American Water Resources Association 50: 560-584. https://doi.org/10.1111/jawr.12203

Vaihtelevan levyinen suojakaista, jossa kosteat alueet on huomioitu leveämmillä suojakaistoilla, suojelee metsälajistoa paremmin kuin tasalevyinen 
kapea (10-15 m) suojakaista
Kuglerová, L., Ågren, A., Jansson, R. & Laudon, H. 2014. Towards optimizing riparian buffer zones: Ecological and biogeochemical implications for forest 
management. Forest Ecology and Management 334: 74-84. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.08.033

Yhteenvetoartikkeli: yli 40 m suojakaista suojelee myös rantametsän lajeja
Gundersen, P., Laurén, A., Finér, L., Ring, E., Koivusalo, H., Sætersdal, M., Weslien, J.-O., Sigurdsson, B. D., Högbom, L., Laine, J. & Hansen, K. 2010. 
Environmental services provided from the riparian forests in the Nordic countries. Ambio 39: 555-566. https://doi.org/10.1007/s13280-010-0073-9

30 m tarvitaan suojelemaan rantametsän mikroilmastoa ja selkärangattomia
Rykken, J. J., Moldenke, A. R. & Olson, D. H. 2007. Headwater riparian forest-floor invertebrate communities associated with alternative forest 
management practices. Ecological Applications 17: 1168-1183. https://doi.org/10.1890/06-0901

30 m molemmin puolin puroa tarvitaan ylläpitämään rantametsän mikroilmasto-olosuhteita
Rykken, J. J., Chan, S. S. & Moldenke, A. R. 2007. Headwater riparian microclimate patterns under alternative forest management treatments. Forest
Science 53: 270-280. https://doi.org/10.1093/forestscience/53.2.270



Viitteitä kosteuskartan käytöstä suojavyöhykkeiden muodostamisessa
DTW-kosteusindeksikartan avulla voidaan paikantaa sammallajistoltaan monimuotoisimmat rantametsän alueet
Bartels, S. F., Caners, R. T., Ogilvie, J., White, B. & Macdonald, S. E. 2018. Relating bryophyte assemblages to a remotely sensed Depth-to-Water Index in boreal forests. 
Frontier in Plant Science 9: 858. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00858

Simulaatioon perustuvassa tutkimuksessa vertaillaan erilaisten käsittelyjen vaikutuksia puun tuotantoon sekä lehtipuiden ja lahopuiden määrään tasalevyisillä ja 
vaihtelevan levyisillä suojavyöhykkeillä
Lundström, Öhman & Laudon 2018. Comparing buffer zone alternatives in forest planning using a decision support system. Scandinavian Journal of Forest Research, 
33: 493-501. https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1441900

DTW-kosteusindeksikartta ennustaa yleisimpien sammallajien esiintymät 67-83 % tarkkuudella
Goguen, M. & Arp, P. A. 2017. Modeling and mapping forest floor distributions of common bryophytes using a LiDAR-derived Depth-to-Water Index. American Journal 
of Plant Sciences 8: 867-890. https://doi.org/10.4236/ajps.2017.84059

DTW-kosteusindeksikartta toimii hyvin maaperän kosteuden kartoittamisessa, mutta ei huomioi maaperätekijöiden, ilmaston ja kasvillisuuden vaikutusta 
kosteusolosuhteisiin
Oltean, G. S., Comeau, P. G. & White, B. 2016. Linking the Depth-to-Water Topographic Index to soil moisture on boreal forest sites in Alberta. Forest Science 62: 154-
165. http://dx.doi.org/10.5849/forsci.15-054

Suojavyöhykkeiden muodostaminen DTW:n perusteella hyödyttäisi sammallajistoa: havumetsissä kosteat alueet ja lehtimetsissä kuivat alueet kannattaisi 
huomioida leveämmillä suojavyöhykkeillä
Bartels, S. F., James, R. S., Caners, R. T. & Macdonald, S. E. 2019. Depth-to-water mediates bryophyte response to harvesting in boreal forests. Journal of Applied
Ecology 56: 1256–1266. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13359

Kokonaiskustannukset huomioiden maaperän kosteusolosuhteisiin perustuvat vaihtelevan levyiset suojavyöhykkeet ovat taloudellisesti edullisempia kuin 
tasalevyiset (5-30 m)
Tiwari, T., Lundström, J., Kuglerová, L., Laudon, H., Öhman, K. & Ågren, A. M. 2016. Cost of riparian buffer zones: A comparison of hydrologically adapted site-specific 
riparian buffers with traditional fixed widths. Water Resources Research 52: 1056–1069. https://doi.org/10.1002/2015WR01801423.3.2022



Kiitos!
mari.annala@syke.fi
+358 50 591 5703

Twitter: @mari_annala


