ILMOITUS

Vesistöystävällinen
metsätalous on valinta
On vain luonnollista, että Euroopan
metsäisin maa näyttää suuntaa
maailman metsänhoidolle. Kestävän
kehityksen periaatteet ovat olleet
vahvasti läsnä suomalaisessa
metsätaloudessa jo pitkään.

Y

ksi suomalaisen metsänhoidon
periaatteista on vesistökuormituksen pienentäminen. Vaikka
metsätalouden vesistökuormitus on pientä maatalouden tai yhdyskuntien päästöihin verrattuna, voivat
metsänhoitotyöt olla haitaksi varsinkin
pienvesistöille.
Metsätaloudessa vesistöjä kuormittavat pääasiallisesti metsäojitustoiminta,
metsälannoitukset sekä uudistushakkuut.
Näiden seurauksena vesistöihin kulkeutuu kiintoainetta,
humusta, typpeä, fosforia ja
rautaa.
Kaistat purojen pelastus
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa on jo pitkään tehty kehittämistyötä
kannattavan ja ekologisesti kestävän metsätalouden
hyväksi. Hyvän metsänhoidon suositukset ovat yksi merkittävimmistä työn
tuloksista. Suomen Metsäkeskus seuraa
yhteistyössä Tapion kanssa vesiensuojelusuositusten toteutumista uudistushakkuualoilla. Näin varmistetaan, että
metsätöistä aiheutuu pienvesille, kuten
puroille, lähteille ja lammille mahdollisimman vähän haittaa.
”Vesiensuojelun suojakaistat ovat vähentäneet metsätalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta merkittävästi.
Suojakaistat ja kunnostusojitusten vesiensuojelutoimenpiteet ovat tehneet hyvää metsien pienvesistöille”, Tapion ta-

lousmetsien luonnonhoidon asiantuntija
Kalle Vanhatalo kertoo.
Typetöntä lahontorjuntaa
Suojakaistojen lisäksi metsänomistaja
voi vaikuttaa metsänsä pienvesistöjen
kuntoon valitsemalla ympäristöystävällisiä metsänhoitotapoja. Esimerkiksi
juurikääpätartuntoja estävä kantokäsittely voidaan toteuttaa täysin biologisella Rotstop-liuoksella. Täysin typetön ja
luonnon omiin mekanismeihin luottava
Rotstop on ainoa juurikäävän torjunta-aine, jonka käytössä ei ole vesistörajoituksia.
Kantokäsittely on toki
pieni tekijä vesistöjen kokonaisrehevöitymisen kannalta.
Ohjelmajohtaja Marja Koljonen Elävä Itämeri -säätiöstä kuitenkin muistuttaa, että
pienistä puroista kasvaa virta
ja virroista meri – suomalaisten tapauksessa Itämeri. Elävä Itämeri -säätiö on
paremmin tunnettu sen kansainvälisellä
nimellä Baltic Sea Action Group (BSAG),
ja sen tehtävänä on kerätä voimia yhteen
Itämeren pelastamiseksi. Koljosen mielestä Rotstop edustaa oikeansuuntaista ajattelutapaa, joka ottaa ympäristöasiat huomioon myös taloudellisessa toiminnassa.
”Metsien pysyminen kunnossa on
olennaista ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Itämeren takia on hienoa,
jos rehevöitymistä aiheuttavien menetelmien sijaan käytetään luonnonmukaisia
vaihtoehtoja”, Koljonen toivoo.

Myös Rostopin valmistaja Verdera on
lähtenyt mukaan Itämeri-talkoisiin. Jokaisesta myydystä Rotstop-pakkauksesta
lahjoitetaan BSAG-säätiölle 50 senttiä
Itämeren suojeluun.

Rotstop SC
metsien hoitoon

ROTSTOP
hiilijalanjälki
1,35 kg/liuostonni

UREA
hiilijalanjälki
1 200 kg/liuostonni

• Metsien hoidon ja käytön kestävyys on
yksi maa- ja metsätalousministeriön
laatiman Kansallisen metsäohjelman
missioista
• Korkeatasoinen metsienhoito varmistaa
metsien voimakkaan kasvun
• Kannattavalle metsänhoidolle on olennaista myös lahontorjunta: juurikääpä
aiheuttaa vuosittain n. 50 milj. euron
tappiot
• Juurikäävän torjuntaa tuetaan valtion
Kemera-varoin
• Juurikäävän torjuntamenetelmistä
(kemiallinen tai biologinen kantokäsittely sekä kantojen nosto) luonnonmukainen Rotstop on ainoa, josta ei
aiheudu rehevöitymisvaaraa vesistöille
• Lue lisää Rotstopista osoitteesta
www.rotstop.fi

