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Metsätalous ja turvetuotanto boreaalisella
havumetsävyöhykkeellä – Kuinka tarina alkaa?
• Kolme päämekanismia: hakkuut, lannoitus ja tarve kuivattaa

maaperää

• Ojitus lisää turpeen hajoamista -> eroosiota ojissa ->
eloperäisen sekä kivennäisaineiden húuhtoutuminen (riippuen
ojitussyvyydestä ja maaperästä)
• Lisää ravinne-, ja humuskuormitusta pintavesiin (vaikutukset
kuitenkin vaihtelevia ja kunnostusojitus voi jopa ainakin aluksi
vähentää humushuuhtoumaa, Nieminen ym. 2010, Nieminen ym.
2018)
• Raudan(Fe) , alumiinin (Al) ja elohopean (Hg) mobilisoituminen
(Vuori 1995, Porvari ym. 2003)
• Happamuus (erityisesti happamat sulfaattimaat)
• Jokien uittoperkaukset (ei käsitellä tässä)

Karlsson et al. 2015

Metsätalous
• Metsähakkuut nostavat pohjaveden pinnan tasoa, rikkovat maaperän
(maanmuokkaus), lisäävät erityisesti typen sekä liuenneen
eloperäisen hiilen (humus) huuhtoutumista (Nieminen 2004,
Nieminen ym. 2015).
• Heikoilla suojavyöhykkeillä voi olla useita (fyysisiä) haittavaikutuksia,
erityisesti puroissa (valoilmasto, lämpötila, kiintoaineen
huuhtotuminen maanmuokkauksesta)
• Päivitetyt arviot metsätalouden osuudesta ravinnehuuhtoumiin
•
•
•
•
•

Uudet estimaatit ihmisperäisestä kuormituksesta 14-20% fosforille ja
12-15% typelle (Finer ym. 2020, Nieminen ym. 2020)
Nouseva trendi humuksen huuhtoutumisessa (ruskettumista)
Ilmastonmuutos (leudot syksyt/talvet, “greening effect”), happamat
rikkilaskeumat vähentyneet
Metsätaloudella osuus: Ojitetuilta alueilta suuremmat
humuskuormat (MetsäVesi-raportti)
Rauta osallistuu

Karlsson et al. 2015

Räike ym. 2012, Kuva: Metsävesi - raportti

Turvetuotanto
• Kuntoonpano- ja tuotantovaihe
• Lisää orgaanisen kiintoaineksen, humuksen,
raudan, typen ja fosforin huuhtoumaa
• Toiminta valvottua ja säänneltyä. Vesien käsittely
ja tarkkailuvelvollisuus
• Erilaisia vesienssuojelurakenteita: lietetaskut,pidättimet, virtaamasäätö, laskeutusaltaat,
pintavalutuskenttä (ympärivuotinen)
• Kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet
pidättyvät pintavalutuksessa paremmin, mutta
usein heikko humuksen pidätys tai voi jopa lisätä
humuskuormitusta (Karppinen ym. 2015,
velvoitetarkkailut)
Karlsson et al. 2015

Pintavalutuskenttä
Laskuoja

Mitä ravinteet, humus ja
metallit merkitsevät kaloille?
•
•

Ravinteet usein lisäävät tuotantoa → Lisää ekosysteemin aineenvaihduntaa
ja orgaanisen aineksen kertymistä → Muutoksia kalayhteisön rakenteessa
Humus ja rauta vähentää valon määrää ja tunkeutumista veteen
•
•

Jyrkempi lämpökerrostuminen
Vähentää perustuotannon syvyyttä erityisesti järvissä

•
•
•

Vähemmän uposkasveja (hauen ja ahvenen elinympäristö)
Vaikuttaa näköön perustuvaan saalistukseen (Estlander et al. 2016)
Muuttaa lajien välistä kilpailuasetelmaa (e.g. kuha ja särki voivat
saada kilpailuetua tummissa vesissä)
Vaikuttaa eläinplanktonin käyttäytymiseen (vertikaali- ja
horisontaalinen vaellus)

•
•
•

Humusjärvissä vähemmän pohjaeläimiä (Artzel ym. 2020)
Korkea humus- ja rautapitoisuus heikentää mm. taimenen mädin säilyvyyttä
(Laine ym. 2001)

•

Tummien vesien järvissä vähemmän hyviä rasvahappoja tuottavaa
kasviplanktonia → merkitystä kalaravinnon terveysvaikutukselle (Taipale ym.
2016)
Korkeampi kalojen elohopepitoisuus humusjärvien petokaloissa (esim. hauki)
Humusaineet voivat kuitenkin lieventää metallien ja UV-säteilyn
haittavaikutuksia

•
•
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Tapaustutkimus: Humuksen
vaikutus kalantuottoon
• Humus on suuri energiavarasto järvissä

• Ei kuitenkaan tyypillisesti kasvata kalan tuotantoa
vaan päinvastoin alentaa sitä (katso Finstad ym.
2014)
• Humus vähentää korkealaatuisen kasviplankton ja
päällyslevän tuotantoa järven heikon valaistuksen
kautta-> Vähemmän laadukasta energiaa
järviekosysteemissä -> heikentynyt kalojen kasvu

Karlsson ym. 2015

• Turpeesta peräisin oleva liuennut ja karkea
orgaaninen aines on heikkolaatuista ravintoa
hajottajille
• Tarvitaan mikrobilinkki mikä yhdistää humuksen
energian korkeammille trofiatasoille ja kaloihin->
Energian menetys tässä ketjussa.

Karlsson ym.. 2009

Miksi kiintoainekuormitus on haitallista kaloille?
• Hieno kiintoaines täyttää kivien ja soran väleiköt
• Erityisen haitallista kaloille, jotka kutevat soran
sisään ja joilla on pitkä mädin kehitysaika (erityisesti
syyskutijat)
• Myös muut kalat kuten kivisimppu, harjus
• Mätimunat tukehtuvat tai syntyvien poikasten
kelpoisuus merkittävästi alentunut (Laine ym. 2001;
Louhi ym. 2011)
• Liettyminen muuttaa pohjaeläinyhteisön rakennetta
(Turunen ym. 2017)

• Huonompi elinympäristön laatu myös lohikalojen
poikasille

Karlsson et al. 2015

Louhi ym. 2011

Turunen ym. 2020

Perintö–tiedämmekö
mitä on tapahtunut?
• Hyvin vähän tutkimusnäyttöä mikä yhdistää suuret
ojituskampanjat kalakantojen muutoksiin
• Määrällisen datan puute ajalta ennen muutoksia
• Muutoksen kokeneiden ihmisten käsitys ja kokemukset :
• Taimen ja harjus taantunut tai hävinnyt virtavesistä
• Siikakalat ja isot ahvenet vähentyneet järvistä
• Järvien ja jokien tummuminen ja pohjien
liettyminen
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Biologista spekulaatiota:

2020

• Joissa oli paljon ja suurta harjusta ajalla ennen ojituksia, nykyään veden laatu heikko ja harjuskannat taantuneet
merkittävästi
• Maatalouden maankäytön ala lähes identtinen 1952 ja 2020
• Dramaattisin muutos on metsätalouden maankäytössä. Onko metsätalous pääsyy muutoksiin?
• Muitakin muutoksia on: Maatalous tehokkaampaa, uomia perattu, kalastus

Yhteenveto ja henkilökohtaisia näkemyksiä
• Metsätaloudella ja turvetuotannolla (alueellisesti) todennäköisesti huomattavat
kalastovaikutukset (historiallisesti ja nyt)
• Kokonaisuutena vaikutusten todellinen mittakaava ja metsätalouden osuus havaittuihin
kalastomuutoksiin huonosti tunnettu
• Vaarana vertailutason muuttuminen ajan myötä
• Ekologinen toipuminen vie aikaa… vai onko tila paranemassa? (Kauppila ym. 2016, Nieminen ym.
2017)
• Ilmastonmuutos: Tarve ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutus turvemaiden biogeokemiaan,
eroosioon ja maankäyttötapojen vuorovaikutus siihen.
• Humus-fosfori-rauta-kopleksien kohtalo ainekierroissa? -> Vaikka metsätalous ja turvetuotanto
lisää ravinnehuuhtoumia, niin vaikutus varsinaiseen rehevöitymiseen ei ole suoraviivainen
(Ravinnepitoisuuden kasvu ei ole sama kuin tuotannon kasvu)
• Turvetuotanto luvitettua toimintaa ja viranomaistarkkailussa
•

Lupien fokus on ravinteissa ja kiintoaineessa, humus (COD) päästöille ei usein mitään päästörajaa
ja menetelmät tehottomia humuksen kiinni saamiseen (ferrisulfaattisaostuksessa omat ongelmat)

• Metsätalouden vesiensuojelua tehostettava: pintavalutuskentät (tehokkaimpia),
laskeutusaltaat (virtaamasäädöllä), kosteikot (Nieminen ym. 2005, Marttila & Klöve 2010).
• Toimivat oikein mitoitettuna hyvin erityisesti kiintoaineksen pidätykseen, humus ja
liukoiset ravinteet ongelma. Voivat paikoin olla myös päästölähteitä, kosteikot elohopean
metylaation hotspotteja (Levanoni ym. 2015)?
• Muutokset maankäyttötavoissa kestävämpiä ratkaisuja (jatkuvakasvatus, tuhkalannoitus)
kunnostusojitustarpeen vähentämiseksi, paikkatietoaineistot eroosioherkkyyden arvioinnissa
(RUSLE)
• Heikosti tuottavat kunnostusojitukset pois ja vain välttämätön ojitussyvyys (ei kivennäismaahan
asti)
• Riittävät suojavyöhykkeet erityisesti pienvesiin (nykytiedon mukaisesti jopa 30 metriä)
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