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Ainutlaatuinen 
toimija

Metsähallitus tuottaa 
luonnonvara-alan palveluja 
monipuoliselle asiakaskunnalle 
yksittäisistä ihmisistä suuryrityksiin. 
Toimintamme perustuu valtion 
maa- ja vesialueiden asian-
tuntevaan ja yhteistyöhakuiseen 
käyttöön.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, 
jolla on sekä liiketoimintaa että
julkisia hallintotehtäviä.
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Metsähallituksen 
maat ja vedet

Metsämaan omistus Suomessa
Valtio (Metsähallitus)
Yhtiöt
Muut 
Yksityiset metsänomistajat

Talousmetsien metsämaata 3,5 milj. ha 

Kitu- ja joutomaata 1,5 milj. ha
(ei metsätalouskäytössä)

Suojelualueita, erämaita ja muita alueita  
4,0 milj. ha

Vesialueita 3,4 milj. ha
Yleiset vesialueet

Yhteensä 12,4 milj. ha
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Pohjavesivarat Suomessa ja valtion mailla

Suomen luokitelluista pohjavesi-
alueista (yhteensä 6 500 kpl), on 
kokonaan tai osittain on valtion mailla 
42 %
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Osittain tai kokonaan valtion maa-alueille sijoittuvien 
pohjavesialueiden jakautuminen eri pohjavesialueluokkiin

II-luokka
20 %

I-luokka
18 %

III-luokka
62 %

Pohjavesialueet valtion maa-alueilla

Osittain tai kokonaan valtion maa-alueille sijoittuvien 
pohjavesialueiden jakautuminen

Luonnonpuisto
1 %

Kansallispuisto
4 %

Erämaa-alue
9 %

Metsähallituksen 
suojelumetsä

4 %

Talousmetsä
54 %

Muut 
luonnonsuojelualue

et
16 %

Suojametsä
11 %

Valtion retkeilyalue
1 %
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Metsähallitus ja ympäristö

• Metsähallitus haluaa olla ekologisen metsätalouden 
edelläkävijä. Metsähallitus kannattaa ympäristövastuuta

• Kestävän kehityksen peruselementit, taloudellinen, ekologinen 
ja sosiokulttuurinen kestävyys ovat Metsähallituksen toiminnan 
perusta

• Luonnonvarojen tasapainoisen ja kestävän käytön 
varmistamiseksi Metsähallituksessa käytetään perusteellisia 
suunnittelujärjestelmiä ja moderneimpia tietojärjestelmiä

• Sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla ympäristö pyritään 
ottamaan huomioon yhä paremmin

• Metsätalouden ympäristöopas (v. 2004)  antaa ohjeet myös 
toimintaan pohjavesialueilla
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Pohjavesien suojelu ojituksessa

Ojitus (=kunnostusojitus. Uudisojitus on lopetettu)
• Tärkeillä pohjavesialueilla ja muilla vedenhankintaan 

soveltuvilla pohjavesialueilla sijaitsevat ojitusalueet 
jätetään pääsääntöisesti kokonaan kunnostamatta. 

Lisäksi pohjaveden purkautumisen välttämiseksi I – ja II-
luokan pohjavesialueilla jätetään 30-60 metriä leveä
käsittelemätön reunavyöhyke. 

Luokkaan III kuuluvien pohjavesialueiden tietojen 
ajantasaisuus tulee aina selvittää alueellisessa 
ympäristökeskuksessa
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Pohjaveden suojelu maankäsittelyssä

Kulotus
• I- ja II-luokan pohjavesialueilla ei kuloteta

Maanmuokkaus
• I- ja II- luokan pohjavesialueilla tule välttää. Mikäli 

muokkaus on kuitenkin välttämätöntä, paras menetelmä
on vain kivennäismaan pintaa paljastava kevyt laikutus.

• Mikäli pohjavesialueella maanpintaa peittää
moreenikerros, alueella voidaan käyttää äestystä ja 
laikkumätästystä edellytyksellä, että muokkausjälki ei ulotu 
moreenikerroksen läpi. Asiasta tulee aina pyytää kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tai ympäristökeskuksen 
lausunto
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Pohjaveden suojelu lannoitteilta ja torjunta-
aineilta
Lannoitus

Puuston kasvua lisäämiseen tähtääviä lannoituksia ei 
suoriteta I- ja II-luokan pohjavesialueilla. 
Lannoitukset ovat mahdollisia vain erityistapauksessa 
metsän terveyden ylläpitämiseksi. Toimenpiteestä on aina 
pyydettävä ympäristökeskuksen lausunto. Vähintään 50 
metriä leveä lannoittamaton suojavyöhyke jätetään I- ja II-
luokan pohjavesialueita vasten. Lannoitevarastoa ei saa 
sijoittaa pohjavesialueelle

Torjunta-aineet:
Pohjavesialueilla ja lähteiden läheisyydessä torjunta-
aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
Muutoinkin kemiallinen vesakon, heinän tai hyönteisten 
torjunta on Metsähallituksen talousmetsissä pääsääntöisesti 
lopetettu. 
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Pohjaveden suojelu tienrakennuksessa

• Metsätietä ei saisi sijoittaa pohjavesialueelle.

• Myös lähteet tulee kiertää kaukaa. 

• Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon 
pohjaveden suojelu, ettei aiheuteta pohjaveden pilaantumista 
eikä haitallista purkautumista. 

• Uusien teiden rakentamisesta pohjavesialueille on pyydettävä
alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. 

• Pohjavesialueilla ei käytetä suolaa metsäteiden pölyn sidontaan 
ja tien varsien vesakot raivataan mekaanisesti
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Pohjaveden suojelu maa-ainesten 
otossa

• Pohjavesialueilla sijaitsevilla maa-ainesten ottopaikoilla on 
jätettävä riittävä suojakerros pohjavesipinnan yläpuolelle. 
Suojakerros määritellään tarkemmin maa-ainesten 
ottamisluvassa. 

• Lisäksi on huolehdittava, etteivät ympäröivien suoalueiden 
valumavedet pääse maa-ainesten ottopaikoille ja edelleen 
pohjaveteen. 

• Maa-ainesten ottopaikoilla on erityisesti huolehdittava 
murskauskaluston öljyvahinkojen torjunnasta. 
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Pohjavesien merkitys tulevaisuudessa

• Globaalien vaikutusten myötä pohjavesien merkitys ja 
arvo tullee lisääntymään tulevaisuudessa myös Suomessa. 
Metsähallituksella merkittävänä pohjavesivarojen haltija on 
veden laadun säilytyksessä ja kehittämisessä erityinen 
vastuu.
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