
VIMLA
Luontoarvojen kartoitus Maksamaan hankealueella,

Suomi
Metsähallitus
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Carina Järvinen, Metsähallitus 12.4.2018



Yhtenäinen hankealue Metsähallitus / Metsäkeskus

§ Norrskogenin suot Natura 2000-alue
– 4 pientä lampea
– Luonnontilainen rantametsä

§ Norrviksträsken
– 2 pientä lampea
– Rantametsä talousmetsäkäytössä
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Nimi Lampi,
ha

Maks.
syvyys,
m

Norr-
skogenin suot
(suojeltu)

Rudträsken 1
(pohjoinen)

6,05 2,3

Rudträsken 2
(eteläinen)

3,31 1,2

Kimosträsket 2,67 1,8
Starrträsket 0,59 1,5

Yksityis-
omistuksessa
(ei suojeltu)

Norrviksträsken 1
(pohjoinen)

6,29 2,4

Norrviksträsken 2
(eteläinen)

2,53 1,8



Tehdyt kartoitukset

§ Koko alueella:
– Veden laatu, 1 näytteenotto (6 lampea)
– Vesi- ja rantakasvillisuus + luontotyypit
– Käävät (osa alueesta)
– Valuma-alueen laskeminen
– Happamat sulfaattimaat (GTK)

§ Natura 2000-alueela
– Sammalet (osa alueesta)
– Pohjaeläimet (4 lampea)
– Luontotyyppitieto (lisäys)
– (Lintujen linjalaskenta)

§ Selvitys mahdollisuuksista käyttää kuvauskopteria ja
korkeusmalleja kartoituksissa
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Starrträsket. Foto: Anna Källberg

Foto: Anna Källberg



Veden laatu - menetelmä

§ Veden laatu
– 1 näytteenotto, 6 lampea
– Näytteenoton päivämäärä: 13.6.2016
– Näytteenotto: Limnos vesinäytteenotin, 1 m syvyys
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Kimosträsket. Foto: Anna Källberg



Veden laatu - tuloksia
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Analyysi Yksikkö Pohjois-
Rudträsket

Etelä-
Rudträsket

Kimosträsket Starrträsket Pohjois-
Norrviksträsket

Etelä-
Norrviksträsket

Sähkö-
johtavuus, 25°C

mS/m 5,2 5,3 1,7 3,3 9,5 7,5

pH-arvo, 25°C 6,8 6,8 5,2 5,7 6,2 6,4
Väriluku mg Pt/l 200 140 180 200 200 220
Asiditeetti mmol/l 0,11 0,12 0,14 0,28 0,12 0,16
Kokonaistyppi μg/l 1400 610 630 720 720 770
Nitraatti μg/l 9 <3 3 5 6 5
Kokonaisfosfori μg/l 98 41 21 26 34 32
Fosfaattifosfori μg/l 11 3 <2 4 6 7

Kloridi μg/l 1,7 1,3 1 1,5 5,4 2,7

Sulfaatti μg/l 5,6 5,9 0,53 2,6 22,4 16,4



Vesi- ja rantakasvillisuus + luontoyypit

§ Kartoituspäivämäärät:

– Starrträsket, Kimosträsket: 4.7.2016
– Rudträsken: 5.7.2016 och 10.7.2017
– Norrviksträsken: 8.7.2016

§ Pohjan syvyys ja näkösyvyys mitattiin
useasta pisteestä

§ Ranta- ja vesikasvillisuus kirjattiin

§ 50 m puskurivyöhyke lampien ympärillä:
metsä kartoitettiin, maalaji kirjattiin (GTK:n
maalajikartta)

§ Lammet kuuluvat Natura 2000-
luontotyyppiin humuspitoiset järvet ja
lammet (3160), ympäröivät alueet:
vaihettumissuot (7140), puustoinen suo
(9010) ja metsäluhdat (9080)
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Vesi- ja rantakasvillisuus: Tulokset
§ Vesikasvillisuuden monimuotoisuus vaihtelee: Kimosträsketissä oli vain yksi vesikasvi

(ulpukka), eteläisessä Rudträsketillä oli 7 lajia. Järvisieni (Spongilla lacustris) löytyi sekä
pohjoisesta Rudträsketistä sekä eteläisestä Norrviksträsketistä.

§ Rantakasvillisuus: mm. saralajeja (Carex sp.), järviruoko (Phragmites australis), kurjenjalka
(Potentilla palustris), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), raate (Menyanthes trifoliata) ja
suovehka (Calla palustris)
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Vesikasvillisuus
Vedenpinnan peittävyys:  1  =  yksittäisiä,  2  =  1-5%,  3  =  5-10%,  4  =  10-25%,  5
= 25-75%, 6 = 75-100% Po
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Equisetum fluviatile, sjöfräken, järvikorte 2
Hippuris vulgaris¸ hästsvans, vesikuusi 3
Lemna minor, vanlig andmat, pikkulimaska 1 1
Nuphar lutea, gul näckros, ulpukka 5 5 5 5 4 5
Nymphea alba ssp. candida, nordnäckros, pohjanlumme 2
Potamogeton natans, gäddnate, uistinvita 1
Sparganium sp., igelknopp, palpakko 5 1 2
Sparganium emersum, igelknopp, isopalpakko 1
Utricularia intermedia, dybläddra, rimpivesiherne 2 2 1 1
Utricularia minor, dvärgbläddra, pikkuvesiherne 2
Utricularia vulgaris, vattenbläddra, isovesiherne 2 4 1 2 1



Kääpäkartoitus (Metsähallitus / Panu Keihäs)

§ Ensisijaisesti kartoitettiin vanhan puuston metsäkuvioita, käytiin kaikilla Natura-
alueen osa-alueilla, sekä yhdellä metsäalueella Norrviksträskenien länsipuolella

§ Lokakuu 2017; 2,5 maastopäivää

§ Kokonaislajimäärä oli varsin matala; Natura-alueella löytyi yhteensä 45 kääpälajia,
joista 7 kpl vanhan metsän indikaattorilajeja. Norrviksträskenien ympäristöstä löytyi
24 lajia, joista 2 vanhojen metsien indikaattorilajeja.
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§ Valtakunnallisesti uhanalaisia
lajeja ei löytynyt, mutta 7
havaintoa alueellisesti
uhanalaisesta ruostekäävästä
(Phellinus ferrugineofuscus)
löydettiin, joka kasvaa kuusilla.
Näistä 4 havaintoa oli Natura-
alueella ja 3 kpl talousmetsässä.

©caspar s



Kääpä-kartoitus: vanhan metsän indikaattorilajistoa
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Namn Rud-
träsken

Starr-
träsket

Kimos-
träsket

Norrviks-
träsken

Ensisijainen
isäntäpuulaji

Kötticka, punahäivekääpä,
(Leptoporus mollis)

x kuusi

Granticka, siperiankääpä
(Phellinus chrysoloma (fd.
abietis))

x kuusi

Vedticka, riukukääpä (Phellinus
viticola)

x x x kuusi

ruskokääpä (Postia
leucomallella)

x mänty

Gullgröppa, kultarypykkä
(Pseudomerulius aureus)

x mänty

Stjärntagging, oravuotikka
(Asterodon ferruginosus)

x kuusi/koivu

Ullticka, ruostekääpä (Phellinus
ferrugineofuscus)

x x kuusi



Pohjaeläinkartoitus

§ Tehtiin vain Natura-alueella

§ Menetelmä: näytteenotto Ekman-ottimella,
yritettiin ottaa lampien keskisyvänteistä

§ 5 näytettä/lampi, seulanta 0,5 m:n seulalla
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§ TULOKSET
– Pohjaeläinten yksilömäärä vaihteli runsaasti lampien välillä: Kimosträsket

1056 yks./m2 – Etelä-Rudträsket 63 yks./m2
– Biomassat matalia kaikissa lammissa
– Taksonimäärä (lajit) oli odotuksien mukaan matala kaikissa lammissa, 4-8

lajia/lampi
– Ei uhanalaisia lajeja



Pohjaeläinkartoitus, jatkuu
§ Ensisijaisesti lajeja seuraavista ryhmistä: harvasukasmadot (Oligochaeta; Naididae),

sulkasääsket (Diptera; Chaoboridae), surviaissääsket (Diptera; Chironomidae)

§ Myös: limaskakoisa (Cataclysta lemnata), vesiperhoslaji (Limnephilus sp.),  isotytönkorento
(Erythromma najas)

§ Analysoidut indeksit:

– PCIM (ekologinen tila ja monimuotoisuus): erinomainen ekologinen tila kaikissa lammissa

– PMA (suhteellinen mallinkaltasuus): erinomainen ekologinen tila Kimostträketissa ja
Pohjois-Rudträsketeissa, mutta Starrträsketitn tila välttävä ja Etelä-Rudträsketin tila
huono. Tulokset voivat johtua siitä että lammet ovat pieniä ja matalia, ja näyytteet otettiin
syvistä kohdista.

– Surviassääsket: lammet ovat reheviä tai hyvin reheviä

– Sulkasääski-havainnot, lampien runsasravintesuuden ja veden vähäisen vaihtuvuuden
perusteella on mahdollista että lammissa kevättalvisin voi olla hapettomia pohjia.
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fjädermyggor

©entomartL. B. Tettenborn James Lindsey at Ecology of Commanster

större rödögonflickslända art inom familjen
husmasknattsländor

andmatsmott art av tofsmygga

Janet GrahamDonald Hobern



Sammalkartoitus (Metsähallitus, Salli Uljas)
§ Tehtiin vain Natura-alueella

§ Menetelmä: Yleiskartoitus, tavoitteena löytää mahdolliset harvinaisten lajien esiintymät

§ Karotoitus tehtiin pääosin luonnonmetsäkuvioilla (Natura-luontotyyppi). Myös lampien
suolaidat sammallajeja havainnoitiin, tavoitteena varmista suotyyppien luokittelu
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§ TULOKSET:
– Valtak. uhanalaisia lajeja ei havaittu
– Suolaidat: Kimosträsket: rahkasammaleet indikoi

ombrotrofiaa, muutamia minerotrofiaa indikoivia
lajeja havaittiin eteläpäässä (S. fallax ja riparium).
Rudträsken: päänsääntöisesti ombrotrofisia
rahkasammalia, mutta suurempi peittävyys
minerotrofisia lajeja, myös S. squarrosum
havaittiin.

– Mielenkiintoisia havaintoja voisi löytyä luhdista ja
puroympäristöstä Rudträskenin ympäriltä.
Hajahavaintona mm. alueellisesti uhanalainen
kampasammal (Helodium blandowii)

– Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta
puuttuu paljon peruslajien virallisia
museohavaintoja!

Norra Rudträsket
Foto: Salli Uljas

Kimosträsket
Foto: Salli Uljas



Happamat sulfaattimaat

§ GTK:n näytteenotto
§ 7 profiilia
§ Kaikilla oli pH alle 4 inkubaation

jälkeen = happamia
sulfaattimaita
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Selvitys mahdollisuuksista käyttää kuvauskopteria ja
korkeusmalleja kartoituksissa
§ Yhteistyö Kvarken Flada-hankkeen kanssa, ovat käyttäneet kuvauskopteria

omissa kartoituksissaan. Myös keskustelua Skogsstyrelsenin kanssa heidän
kokemuksistaan
§ Laserkeilaus (Lidar) antaa tarkkaa korkeustietoa

§ Voi käyttää valuma-aluekarttojen laadinnassa, ja yhdistettynä ortomosaiikkiin
voi antaa hyvin tarkan kuvan alueesta
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Flada Sjölörsviken, Maalahti; peruskartta, ilmakuva ja kopterikuvia
(ortomosaiikki) otettu 50 m korkeudella.

Ojia ja muija korkeuseroja näkyy tarkasti
kuvassa joka perustuu Lidar-tietoihin.



Metsäkeskuksen osuus –
Norrviksträskien ympäristön talous-
metsät

– Reunavyöhykkeen ehdotus Norrviksträsketien ympäristön metsänomistajille
– Tietoa happamista sulfaattimaista maanomistajille, jotta he voivat ottaa ne

huomioon tulevaisuudessa
– Kartoitettiin kinnostus ryhtyä METSO-ohjelman vapaaehtoisiin

suojelutoimenpiteisiin tai perustaa luonnonhoitohankkeita
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Foto: Anna Källberg



TAPAAMINEN: METSIEN SUOJELU SUOMESSA JA
RUOTSISSA

§ 22-23.5.2017
§ Vindeln – Uumaja
§ Maastokäyntejä ja keskustelua
§ Ruotsi:

– Biotooppien suojelu,
luonnonusojelureservaatit,
Natura 2000, kansallispuistot

– Sveaskog: ekopuistoja
– metsäsertifiointi

§ Suomi:
– Luonnonsuojeluohjelmat och

Natura 2000 (à
luonnonsuojelualueita),vapaaeh
toinen metsänsuojelu METSO
(pysyvä tai määräaiakainen)

– Metsälain arvokkaat
elinympäristöt

– metsäsertifiointi
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+ Lisa Edvardsson och Lotta Eklund (kameran takana)

TAPAAMINEN: METSIEN SUOJELU SUOMESSA JA
RUOTSISSA



KIITOS

§ Anna Källberg
§ Anna Bonde (ELY), Elina Odé, Jouni Elonen, Pekka Lehtonen, Ulrika Björkman, Lena

Wargén, Panu Keihäs, Salli Uljas (Metsähallitus), Ragna Lestander (Skogsstyrelsen),
Simon Ollus (Metsäkeskus)
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Foto: Carina Järvinen



Suojatoimenpiteet ojanperkauksessa

VIMLA-hankkeen rajat ylittävä tiedonvaihto

1



Mikä on suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä
(ojitus/ojanperkaus)
• Valtion näkökanta, metsäpolitiikka
• Avustukset/avustusjärjestelmät Suomessa

• Ruotsissa säännöstelyn purkaminen, ympäristö- ja tuotantotavoitteet
yhtä tärkeitä
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Ojanperkaus/ojamätästys

Metsäojitus

Puron perkaus
Ojamätästys
Maankuivatus (suo-
metsäojitus jne.)

tuhansia hehtaareja/vuosi



Mikä on suurin ero Suomen ja Ruotsin välillä
(ojitus/ojanperkaus)
• Pätevyyden katoaminen kun "kukaan" ei työskentele ojituksen ja

ojanperkauksen parissa.
• Seurauksena pätevyysmenetys

Suunnittelu
Toteuttaminen

• Valvonta
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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• Alueen etsiminen
• Mitä haluamme ja mitä pystymme esitelemään
• Toteuttaminen



Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue

6



Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Työn eteneminen
• Sopiminen maanomistajan kanssa (Holmen) ja idean esittäminen

• Oma alueen inventointi
• Suomalaisen asiantuntijuuden inventointi
• Tutustumiskäynti VIMLA-hankkeen ja Holmenin henkilökunnan

kanssa
• Sopiminen toimenpiteistä Holmenin kanssa
• Esittelyalueen toteuttaminen ja viimeistely

• Työpaja



Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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• Valuma-alue on vajaa 70 ha
• Alin kohta 26,7 metriä

• Korkein kohta 55 metriä
• Maalajit: turve, vaarallisinta lajia

hienojakoista sedimenttiä, hiesu
- hienohiekka



Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Suomalainen näkökanta
alueesta

• Hyviä mahdollisuuksia tehdä
vesiensuojelutyötä
kaltevuusolosuhteiden
ansiosta

• Tuotannollisesti "puoliksi
tehty"

• Veden virtaaman
hidastaminen

• Sedimenttien sijoittaminen
niin korkealle
ojitusjärjestelmään kuin
mahdollista

• Yleiset suojelutoimenpiteet

Oranssit ojat:
perataan, ojavalliin
tehdään tarvittaessa
aukkoja (noin 10 m
välein)

Mustat nuolet:
sarkaojia

Kokoojaoja, jossa
sedimentaatio, noin 3
m x 50 m

Pääuoma jätetään
perkaamatta
Vihreät ojat jätetään
perkaamatta



Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Ojanperkauksen vesiensuojelutoimenpiteiden
esittelyalue
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Pohdi

• Mieti vedenlaatua
• Veden virtaaman

hidastaminen
• Älä perkaa turhaan

(eroosioriski)
• Sopeuta ojitus luonnon

edellytyksiin



VIMLA – loppuseminaari / slutseminarium

Vaasa 12.4.2018

Tapio Kurkikangas

Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
kundrådgivare inom skogs- och naturvård

metsätalouden vesiensuojelun käytännön esimerkkejä
Laihianjoella

skogsbrukets praktiska vattenskyddsåtgärder i Laihela å



• - valuma-alue / avrinningsområde 118 km2

•

› - 11 kpl / st pohjapatoja / bottendammar

›
› - 2 kpl /  st kosteikkoa / våtmark

› - toteutus kesä / genomförandet sommaren -17

Laihianjoen eteläosa / Södra delen av Laihela å



- Pohjapato / bottendamm

( kuvat / bilderna: Juha Rokkila, VAPO Clean Water )



kosteikko 1 / våtmark 1



Kosteikko 2 / våtmark 2





Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus

http://www.twitter.com/metsakeskus
http://www.facebook.com/suomenmetsakeskus


Lasketun järven ennallistaminen –
ideasta toteutukseen

Illustration: Gun Lövdahl

Tobias Eriksson, Länsstyrelsen Västerbotten



Ennallistamistoimenpiteen tavoite:
Pilottihanke/toimenpideà Tietoa vaikutuksista. Kokemusta
suunnittelusta ja toteuttamisestaà tulevaisuuden
toimenpiteiden ohjeistus

Yksi tai useampi pienempi toimenpide:
• Yhteistyössä maanomistajien, sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa.
• Suunnittelu (Kustannuslasku, juridiset edellytykset (ojayhtiö) ja

lupahakemukset)
• Toteutus (hakkuu, raivaus, ojan vedenpinnan nosto/ojan tukkiminen)
• Seuranta vesi- ja maaperäkemian avulla

(Länsstyrelsen/SGU/Linnéuniversitetet)



Norrviken, Burvik

Vebomark

Sandsjön, Bygdeå
Pattjärn, Djäkneboda

Rickleå

Valintakriteeri:

-Alueita, joissa on
happamia sulfaattimaita

-Ojan-/järvenlaskun
vaikutukset

-Rannikon pienvesistöt

-Ojitusyhtiö?

-Meneillään oleva
maankäyttö

-Kiinnostunut
maanomistaja

-Toimeenpiteen antama
lisäarvo
(Paikallinen
osallistuminen,
luontoarvot,
saavutettavuus jne.)

2016

2018

2017

Yttreviken, Skellefteå







Sandsjön, Bygdeå aluekuvaus
• Dalkarsån valuma-alue (Storbäcken/Kanalen)
• Yksi maanomistaja: Svenska kyrkan (Luleå

Stift)
• Osa ojitusyhtiöstä (Kyrkobordet 1:1 1957), 2

maanomistajaa
• Tällä hetkellä turvesuo, n. 1,5 ha
• Pinta-ala, joka joutuu veden alle: n. 2,4

hehtaaria
• Pintaveden tilavuus: n. 7 800 m³
• Keskivirtaama: 3,4 litraa/s
• Suurin virtaama HQ50: n. 400 litraa/s
• Teorettinen aika veden vaihtuvuudelle: 28

päivää
• Vesikemia: 70 µS/cm3; pH 6,2



Sandsjön, Bygdeå aluekuvaus
+ Vedenlasku/ojitus
+ Happamia sulfaattimaita esintyy
eteläosissa
+ Yksi maanomistaja
+ Paikallista osallistumista (mm. koulu)
+ Muita lisäarvoja

− Vain vähän vaikutusta veden kemialliseen
tilaan
− Ojitusyhtiö –miten käsitellä?
− Vaikutuksia alajuoksun maanomistajille
− Paljon hakkuita ja raivausta



1. Tierummun vaihto

3. Tukitaan oja
4. Turvekerroksen kaivaminen

5. Raivaus ja
poisto

6.Hakkuu

2. Padotetaan kynnyksillä

Hanke



Suunnittelu ja toteutus
- Vuoropuhelu maanomistajien, koulujen,

metsästys- ja urheiluseurojen sekä asukkaiden
kanssa

- Maanomistajan suostumus
- Juridisten edellytyksien selvitys
- Maaperä- ja vesinäytteenotto
- Kirje asukkaille
- Urakoitsijoiden hankinta
- Hakkuuilmoitus

2018

2017

Ojitusyhtiön asiakirjat eivät
olleet arkistossa!

OK Lääninhallitukselta käsitellä
asia ilmoitusmenettelyllä

Uusi näkemys: Ei ole OK käsitellä
ilmoitusmenettelyllä!
Toimenpide toteutetaan
poikkeuspykälän nojalla
ympäristölain 11. luku.- Raivausta kosteikolla

- Hakkuita alueen eteläosissa
- Risujen ja juurien poisto
- Ojien tukkiminen
- Kaivuutyöt

Liikaa luntaà ei routaa!

Kosteikon ylittävä talvitie
valmis
à Toimenpide valmistuu
maaliskuussa

Ilmoitus lähetetty



Suunnittelu ja toteutus
Mitä on jäljellä?
Hankkeen aikana:
• Siltarummun hankinta
• Infokylttien ulkoasu (layout)
• Toimenpiteiden dokumentointi

Projektin jälkeen:
• Siltarummun asentaminen(kevät/kesä)
• Hienosäätöä ja kaivuutöiden siivous (kevät/kesä)
• Kylttien asentaminen(kesä)
• Seuranta: maaperä ja vesi



Seuranta

Maaperänäyteenotto:
• Happamien sulfaattimaiden kartoitus
• Tutkimuksia hapettumisolosuhteiden muutoksista

(S ja Fe)

Vesinäytteenotto:
• Sähkönjohtavuus ja pH (mittaukset maastossa)
• Metallit, sulfaatti jne (laboratorioanalyysi)

Maaperän ja veden kemialliset tutkimukset
ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen



Kokemuksia tuleville toimeenpiteille
Suunnittelu:
• Aloita ajoissa! Projektit ovat lyhyitä ja toimeenpiteet ovat yleensä

luultua monimutkaisempia. Jos mahdollista: Aloita valmiiksi
suunnitellulla kohteella!

• Kiinnostuneiden maanomistajien löytaminen!à sekä lupaprosessit
että toteuttaminen helpottuvat.

• Ojitusyhtiöt hidastavat prosessia ja vaatii yleensä, että ne
lakkautetaan.

Toteutus:
• Hakkuu ja raivaus: Talvella maan ollessa roudassa
• Kaivuutyöt: Kesällä kuivimman kauden aikana (elokuu)
Seuranta:
• Näkyvät vaikutukset vedessä vaativat selkeitä kuormituksia













Kiitos!





VIMLA slutseminarium
15 mars i Sikeå



Metsä ja vesi ja ekosysteemipalvelut
Miten ojienperkaus voi vaikuttaa siihen?

Elisabet Andersson

Lars Berggren

1



Biologinen monimuotoisuus ja
ekosysteemipalvelut
• Hallituspäätös: ”viimeistään 2018 biologisen monimuotoisuuden

merkitys ja ekosysteemipalvelujen arvo ovat yleisesti tunnettuja
sekä integroidaan taloudellisiin kannanottoihin, poliittisiin
harkintoihin ja muihin yhteiskunnan päätöksiin kun sen on
asiaankuuluvaa ja perusteltu”.
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Metsän ekosysteemipalvelut

• Työ perustui neljän kategorian jakoon,
Millenium Ecosystem Assessment mukaan.

• Runsaat 30 ekosysteemipalvelua joilla on
yhteys metsään.

• Menetelmä:
1) Määritelmä ja merkitys yhteiskunnalle/ihmiselle.
2) Vaikutustekijöiden arviointi.
3) Ekosysteemipalvelujen tilanarviointi.

3
Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being: Synthesis, Island Press, Washington, DC En studie som
genomfördes på initiativ av FN av ett stort antal forskare och experter.



Metsän ekosysteemipalvelut (Skogsstyrelsen Raportti 2017:13)

Esimerkki:

• Tuotanto – Hirsi ja massapuu, Biopolttoaine, Juomavesi, Kalaa metsäjärvistä ja
vesistöistä.

• Sääntely – Ilmastonsääntely, Vedensäännöstely, Ilmanpuhdistus, Eroosion ja
maasortuman ennaltaehkäiseminen.

• Ylläpito – Habitaatit ja elinympäristöt, Biologinen monimuotoisuus ja geneettiset
varat, Kestävyys ja resilienssi (kyky kohdata muutos), Kasvien pölytys.

• Kultturi – Arkivirkistyskäyttö ja harjoitteluaktiviteetit, Metsää ja luontoa
elämysmatkailua varten, Tietämys ja tieto, Ympäristö ja estetiikka.
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Metsän ekosysteemipalvelut (Skogsstyrelsen Raportti 2017:13)

Esimerkki:

• Tuotanto – Hirsi ja massapuu, Biopolttoaine, Juomavesi, Kalaa metsäjärvistä ja
vesistöistä.

• Sääntely – Ilmastonsääntely, Vedensäännöstely, Ilmanpuhdistus, Eroosion ja maasortuman
ennaltaehkäiseminen.

• Ylläpito – Habitaatit ja elinympäristöt, Biologinen monimuotoisuus ja geneettiset
varat, Kestävyys ja resilienssi (kyky kohdata muutos), Kasvien pölytys.

• Kultturi – Arkivirkistyskäyttö ja harjoitteluaktiviteetit, Metsää ja luontoa elämysmatkailua
varten, Tietämys ja tieto, Ympäristö ja estetiikka.
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Kala ja kalastus metsäjärvissä ja vesistöissä
• Kalastus on yksi Ruotsin suurimmista vapaa-ajanharrastuksista.

• Esim. lohen urheilukalastus Tornionjoella, Kalixjoella ja Byskejoella tuotti n. 90 milj. kr
vuonna 2016.

• Kalansaanti virkistyskalastusta varten on yleensä hyvä. Ympäristömyrkkyjen pitoisuudet
ovat koko maassa vakavia. Siksi arvioidaan ekosysteemipalvelun tila riittämättömäksi.

• Painetekijät (riskit): 1) samentaminen ja sedimentaatio alajuoksun vesistöissä ja järvissä, 2)
raskasmetallien kuormitus, 3) voimakas happamoituminen alueilla jossa on mahdollisesti
happamia sulfaattimaita.

• Vaikutukset: 1) elinympäristöjen huonontuminen (lisääntymisalueet ja poikasalueet), 2) ei-
toivottuja aineita kaloissa, 3) kalavammoja, kalakuolemia.
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Länsstyrelsen Norrbotten, 2017. Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt.
Zetterberg, T. 2015. Measured and Modelled Long-Term Effects of Whole-Tree Harvest - Impact on Soil and Surface Water Acid-Base Status
in Boreal Forests. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala 2015. ISBN (electronic version) 978-91-576-8345-8.
Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016. Förvaltningsplaner 2016-2021.



Habitaatit ja elinympäristöt
• Monimuotoinen metsä jossa esiintyy monta

erilaista habitaattia ja elinympäristöä, antaa
runsas kasvillisuus ja eläinlajisto. Tila
arvioidaan olevan riittämätön.

• Painetekijöitä (riskit): 1) pohjavedenpinnan
laskeminen (pysyvästi laskettu), 2)
samentuminen ja sedimentaatio alajuoksun
vesistöissä ja järvissä, 3) voimakas
happamoituminen alueilla jossa
mahdollisesti happamia sulfaattimaita.

• Vaikutukset: 1) vähemmän habitaatteja ja
elinympäristöjä maassa ja vedessä
(vähemmän vaihtelua maankosteudessa,
puulajisekoituksessa, rakenteet jne), 2)
huonontuneet elinympäristöt vesistöissä ja
järvissä, 3) haittoja vesieliöille.

7
Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
Naturvårdsverket. www.miljomal.nu Uppföljning 2016 av Miljökvalitetsmålet Levande
skogar.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
http://www.miljomal.nu/


Biologinen monimuotoisuus ja geneettiset varat
• Luokitellaan usein perusedellytyksenä ekosysteemin

pitkäaikaiseen mahdollisuuteen tuottaa
ekosysteemipalveluja. Tila arvioidaan olevan riittämätön.

• Painetekijöitä (riskit): 1) pohjavedenpinnan laskeminen
(pysyvästi laskettu), 2) samentuminen ja sedimentaatio
alajuoksun vesistöissä ja järvissä, 3) voimakas
happamoituminen alueilla jossa mahdollisesti happamia
sulfaattimaita.

• Vaikutukset: 1) vähemmän habitaatteja ja elinympäristöjä
maassa ja vedessä (vähemmän vaihtelua
maankosteudessa, puulajisekoituksessa, rakenteet jne), 2)
huonontuneet elinympäristöt vesistöissä ja järvissä, 3)
populaatioiden häviäminen.

• Lähes 100 % männyntaimista ja 60-80 % kuusentaimista ovat jalostettuja,
metsägeneettisiä varoja ajatellen (epäsuora yhteys ojaperkauksiin – alueilla
jossa on investoitu ojitusverkostoon valitaan luultavasti myös jalostettu
metsätuotantoaineisto). Miten se vaikuttaa ympäristöön, lähellä oleviin
vesistöihin ja järviin?
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Mace m.fl. 2011. Biodiversity and ecosystem services: a multi-layered relationship. Trends in Ecology and Evolution, 27(1): 19-26.
Hansen m.fl. 2014. Ekosystemtjänster i svenska skogar. IVL Rapport B2190.
Artdatabanken 2014. Arter och Naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013.



Kestävyys ja resilienssi (kyky kohdata muutos)

• Ekosysteemin kestävyyttä lisääntyy jos siinä
on monta lajia. Käytetään mittana siitä miten
ekosysteemin monimuotoisuus vaihtelee ajan
mittaan.

• Resilienssillä mitataan nopeutta millä
ekosysteemi palautuu entiseen tilaan häiriön
jälkeen.

• Metsäekosysteemin kestävuus ja resilienssi
arvioidaan olevan kohtalainen.

• Jos ajatellaan ojanperkauksia – kuinka suuri
kielteinen vaikutus toimenpide aiheuttaa ja
kuinka nopeasti elinympäristöt ja lajit
palautuu?
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Fischer, J., Lindenmeyer, D och Manning A. 2006. Biodiversity, ecosystem, function, and resilience: ten
guiding principles for community production landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment 4: 80-86.
Stockholm Resilience center. http://whatisresilience.org/wp-content/uploads/2016/04/Vad_ar_resiliens.pdf

Foto: A. Lomander

http://whatisresilience.org/wp-content/uploads/2016/04/Vad_ar_resiliens.pdf


Metsänhoidon vesiensuojelun kartoitus
- Lennokin käyttö inventoinnissa

Ellinor Lindmark, Lisa Edvardsson och Ragna Lestander



Tarkoituksena on seurata
ympäristön huomioon
ottamista päätehakkuun
jälkeen lennokin avulla,
keskipisteenä vedet.

2

Foto: Ellinor Lindmark

Tavoite

Pilottitutkimus- Suojeluseuranta lennokilla

2018-04-11



Valintakriteerit

Ø Hakkuuilmoitukset
vuosina 2009–2015

Ø Mallialueella
Ø Vesiin liittyen
à Yhteensä 12 kohdetta
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Mitä on arvioitu?
• Vesistöjen, järvien ja kosteikkojen

reunavyöhyke
• Ylitykset – miten ovat toteutettuja?
• Löytyykö vakavia ajovaurioita?
• Lukumäärät ja puulajit:

• Jäljelle jätetyt puut
• Tuulenkaadot
• Pystykannot
• Kuolleet puut

• Muu suojelu?

42018-04-11
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Maastoinventointi

• Collector for ArcGIS

• Datan keräys GPS-paikantamisella

• Esivalittu kohde

Lennokkikuvien analysointi

• DroneDeploy

• Agisoft ja Drone2Map (ortomosaiikki)

• Esivalitun kohteen valokuva-analyysi

2018-04-11
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• Enimmäkseen samankaltainen arviointi
• Ei näe alikasvustoa, kerrostuneisuutta, kaltevuutta, purkautumisalueita,

puron luontoarvoja, eikä virtaamaa
• Oja/puro?

Tulokset: reunavyöhykkeet

Oja vai puro?
Puu min 15 cm

Puuryhmä

Tuulenkaadot min 15cm

Lieko min 15 cm

Pystykanto min 15 cm

Ylitys

Ajovaurio

Muuta

Reunavyöhyke
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• Selkeitä puusta
tehtyjä siltoja, sama
arviointi

• Näkyy helposti
ortomosaiikilla

• Yksityiskohtainen
toteutus vaikea
erottaa

Tulokset: ylitykset

Kuva: Lisa Edvardsson

Kuva: Ellinor Lindmark



• Vähäinen aineisto
• Laajuus on helposti

havaittavissa
ortomosaiikissa

• Hakkuukasvusto
• Kenttätarkastus

yksityiskohtien
arvioimiseksi
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Tulokset: ajovauriot

Kuva: Ragna Lestander

2018-04-11



• Varjosta riippuvainen
• Vuodenaika ja puulajien arviointi
• Kuvien tulkintatottumus
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Tulokset: jätetyt puut



• Vaikea arvioida koko
• Menetelmänä

kenttäinventointi
• Hakkuukasvusto/lumi
• Kalibrointi
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Tulokset: kuolleet puut



Lennokkien toimivuus vesiensuojelun
seurannassa

Hyödyt
• Nopea katsaus

• Helpottaa ja tehostaa kenttätyötä

• Voidaan huomioida vesien
huomioon ottaminen

• Helppo havaita lepäävä/puuttuva
huomioon ottaminen ja sen
laajuus ortomosaiikkien avulla.

• Hyvä dokumentaatio
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Haitat
• Vaikea erottaa pystypuut
• Koon arviointi on ongelmallista
• Yksityiskohtien näkeminen on

vaikeaa (2D)
• Voidaan tarvita kuvatulkintojen

kalibrointia
• Suuria määriä dataa
• Sopeutuminen säähän,

ajankohtaan, vuodenaikaan

2018-04-11
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Lennokin 3D-malli



Kiitos!

Kvua: Ragna Lestander
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