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N-2000 uudistushakkuussa 
• Ilmoitettuja uudistushakkuita (2013): 

5179kpl 

• Luvanvaraista jos 

metsähoitotoimenpiteiden vaikutus on 

merkittävä 

• Länsstyrelsen – on luvanmyöntävä 

viranomainen tillståndsmyndighet 

• Skogsstyrelsen – valvova 

viranomainen  

• Skogsstyrelsen – luvantarveharkinta 

 

• Skogsstyrelsen- sopeutumisohjeet 

– Minkälaisia sopeutumia vaaditaan 

– Mahdollinen maastokäynti 

– Yhteys maanomistajaan ja 

valtuutettuun 

– 121 ohjetta on kirjoitettu vuoden 2013 

aikana 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esimerkki Natura-

2000 ohjeesta 

 
Sisältää ohjeita miten 

Natura-vesistöä tulee 

huomioida, kun 

uudistushakkuu toteutetaan 

ja mikäli ohjetta ei ajo 

seurata, tulee hakea lupa 

Länsstyrelsenilta 



Tavoite ja otanta  

 

 

 

 

 

 

 

• Vesistöjen lähellä tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden 

seurantamenetelmä 

• Objetiivisuus 

• Kenttälomake 

 

• Arvioida miten hyvin ohjeita on seurattu ja mikäli metsätoimenpiteet 

ovat vaikuttaneet N2000-vesistön arvoihin 

 

• Natura-2000 ohjeet, alueille jotka olivat hakattuja 2009-2010 

 

• Uudistushakkuita jälkitoimenpiteillä, jotka voivat vaikuttaa N2000-

luokittuihin vesistöihin (ojitusmätästys/”suojaojitus”, maanmuokkaus, 

kantojennosto ym.) 

 

• Skellefteå, Södra Lapplands ja Uumajan piirit (2012) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kenttälomake 

 
•Suojavyhyke 

Leveys 

Puulajisekoitus 

Hakkuu 

Kerroksellisuus 

 

•Maaperän tila 
Kosteusluokka 

Eroosioherkkyys 

Ulosvirtauspaikkoja 

 

•Ajovaurioita 
Vakavia? 

 

•Ylikulkupaikat 



 

 

 

 

 

 

Tuloksia 

• Kenttälomake on toiminut hyvin, mutta tiettyjä säätöjä on tehtävä 

• Kokonaisuudessan 31 ohjetta on arvioitu 

• Näistä ohjeista 16 ei oltu huomioitu tai oli huomioitu ainoastaan osittain 

•  5 tapuaksessa vaikutus arvioidan olevan ”Merkittävä” 

 Ylikulkupaikkoja 

 Maanmuokkaus 

• Ohjeita seurataan paremmin sisämaassa kun rannikolla?  

 Paitsi ei kun kysymyksessä on maanmuokkausta 

• Vaikka ohjeita ei ole huomioitu ei se tarkoita, että vaikutus N2000 

arvoihin on merkittävä 



 

 

 

 

 

 

Osittain maanalainen puro, 

ajamalla tuhottu 

Esimerkki 1 
(Uumaja) 

 

Muuttunut hydrologia.  

Lieteen kertyminen alajuoksuun 

 

Ei maastokäynti  

Ohjeita ei huomioitu 



Esimerkki 2 
(Uumaja) 

 

 

 

 

 

 

 

Suojavyöhyke jätetty   (OK) 

 

Ylikulku yhdellä kohdalla  (OK) 

 

Ajettu purossa, mutta ei 

merkittävä vaikutus (OK?) 

Ei maastokäynti 

Ohjeet osittain huomioitu 

 



Esimerkki 3 
(Uumaja) 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeistettu jättämään 

suojavyuhyke ym. N-2000 puron 

varteen, joka oikeastaan on oja  

 

Ei maastokäynti 

Ohjeita ei huomioitu 

 

 

 



Yhteenveto ja kysymystenasettelu 

• Onko Maastolomake tarpeellinen? 

• 31 kohtteiden arviointi 

• Suuri osuus ohjeista ei huomioitu 

• Viidessä kohteessa arvioidan vaikutuksen olevan merkittävä. 

 

• Mikä on yleisten (työpöytä-)ohjeiden arvo?  

• Olisiko tietoa Natura-2000:sta parempi kun ohjeita?  

• Onko eroa rannikko- ja sisämaa-alueiden välillä?  

• Mikä on Natura 2000 vesistö?  

 

 

 

 

 

 


