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Hirvijärvellä tarjolla käytännönläheisiä neuvoja metsätalouden vesiensuojeluun 

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma Riihimäen, Hyvinkään ja Lopen rajalla sijaitsevalle 

Hirvijärvelle on valmistunut. Suunnitelma sisältää suosituksia ja konkreettisia neuvoja metsän-

omistajille, jotka haluavat huomioida vesiensuojelun omissa metsissään. 

Moni metsänomistaja kokee vesiensuojelun tärkeänä osana metsätaloutta. Nyt käytännönläheisiä ohjeita on 
kerätty Hirvijärven metsätalouden yleissuunnitelmaan, jossa esimerkkien avulla havainnollistetaan kustannus-
tehokkaita toimenpiteitä vesiensuojelun edistämiseksi. Tavoitteena on levittää tietoa ja käytäntöjä siitä, miten 
metsiä voidaan hoitaa ja hyödyntää taloudellisesti vesistöt huomioiden, kummankaan siitä kärsimättä. 

Uudenmaan kirkasvetiset ja ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevat vesistöt sijaitse-
vat monesti metsävaltaisilla valuma-alueilla ja niiden latvaosilla. Tällainen on myös Hirvijärvi. Sen valuma-alu-
een päämaankäyttömuoto on metsätalous, mutta merkittävin kuormitus järveen aiheutuu maataloudesta. 
Hirvijärven valuma-alueella on uudistuskypsiä metsiköitä enemmän kuin Uudellamaalla keskimäärin ja toi-
saalta myös uudistushakkuita on toteutettu viime vuosina keskimääräistä runsaammin. Vesiensuojelun kan-
nalta on hyvä asia, että toteutuneista ja tulevaisuudessa hakattavista alueista vain noin 15 % sijaitsee eroosio-
herkillä hienorakeisilla kivennäismailla ja turvemailla. Lisäksi alueella on toteutettu useita vesiensuojeluraken-
teita.  Nyt valmistunut yleissuunnitelma toimii suosituksena alueen metsätaloutta koskevan kuormituksen hal-
lintaan, antaa käytännön esimerkkejä vesistöystävällisestä metsänhoidosta ja tarjoaa metsänomistajille mah-
dollisuuden osallistua omalta osaltaan Hirvijärven hyvän tilan säilyttämiseen.  
 

Lisätietoa: yleissuunnitelma ja Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeen verkkosivut 

Lisätietoja hankkeesta antavat: 

Mika Salmi   Paula Luodeslampi 
Suomen metsäkeskus  Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
p. 050 449 4804  p. 044 767 1393 
mika.salmi@metsakeskus.fi  paula.luodeslampi@vantaanjoki.fi 
 

 

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys toteuttaa yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Itä-
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 
kanssa Huomio metsien vesienhoitoon - Fokus på skogsbrukets vattenvård -hanketta vuosina 2019 – 2021. 
Hankkeessa keskitytään parantamaan metsätalouden vesiensuojelua Uudenmaan ja eteläisen Kanta-Hämeen 
alueella. Hankkeen tavoitteena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätalous-
toimenpiteitä ja säilyttää lähes luonnontilaisten, valuma-alueeltaan metsävaltaisten latvavesien hyvä veden 
laatu. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja hanketta tukee 
myös Uudenmaan ELY-keskus ympäristöministeriön rahoituksella.  
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