
Infokortti

Suojavyöhykkeet
Suojavyöhyke tai -kaista on vesistöjen (järvi, lampi, joki, puro) ja pienvesien (noro, lähde) 
varsille jätettävä yhtenäinen, vaihtelevan levyinen kaistale, jolla maanpinta ja pensaskerros 
säilytetään rikkoutumattomana.

Rikkomaton kasvillisuus vähentää eroosiota ja vesistövaiku-
tuksia
Suojakaistan puut ja pensaat sitovat metsänkäsittelyn aiheuttamia kiintoaine- ja ravinne-
huuhtoutumia sekä vähentävät eroosiota. 

Vesiensuojelun lisäksi suojakaistoilla on tärkeä rooli myös monimuotoisuuden, riistan ja 
maiseman kannalta. Rantapuustolla on myös ekologisia vaikutuksia vesielinympäristöön. 

Rantaan voi jättää kasvamaan taloudellisesti vähäarvoisia puita ja pensaita. Suojakaista 
on usein hyvä paikka keskittää säästöpuita. 
   
Suojakaistalta voi korjata puita, mikäli korjuu voidaan tehdä maanpintaa ja pintakasvilli-
suutta rikkomatta. Koneilla liikkumista tulee välttää, sillä painanteet heikentävät oleelli-
sesti suojakaistan tehokkuutta. Puita ei kaadeta vesistöön ja hakkuutähteet kerätään pois. 

Riittävä leveys vaihtelee
Minimisuositusleveys suojakaistalle on viisi metriä, mutta toimiva suojakaista tulisi aina 
harkita tapauskohtaisesti. Suojakaistan leveys riippuu vesistön tai pienveden tyypistä ja 
luonnontilaisuudesta, pintaveden liikkumisesta ja määrästä, maanpinnan kaltevuudesta ja 
maalajista. Suojavyöhykkeen rajaamisessa hyödynnetään maaston, puuston ja muun kas-
villisuuden luonnollisia vaihettumiskohtia. 

Voimakkaasti veteen päin viettävillä uudistusaloilla ja hienojakoisilla mailla tarvitaan 
leveämpi suojakaista kuin tasaisilla ja karkeajakoisilla mailla. Jos puunkorjuualaan liittyvä 
valuma-alue on laaja, on se hyvä huomioida suojakaistan leveydessä. 

Vesistön tulviminen tulee ottaa huomioon suojakaistan leveyttä mitoitettaessa, jotta kiin-
toaine ja ravinteet eivät huuhtoutuisi vesistöön tulvan sattuessa. Tulvimisaluetta ei lasketa 
mukaan suojakaistaan. 
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Paikkatiedon eroosiomalli (RUSLE2015) auttaa hahmottamaan suojavyöhykkeen riittävää leveyttä. 
Kohdissa, joiden eroosioriski on suuri, suositellaan rajaamaan leveä suojakaista, jättämään säästöpui-
ta, välttämään koneilla liikkumista ja maanpinnan rikkoutumista. 

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimus
• Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova suoja-

kaista, jossa säilytetään kasvillisuuden kerroksellisuus. Suojakaistan leveys on olosuh-
teista riippuen vähintään 5–10 metriä.  

• Suojakaistalla ei tehdä maanmuokkausta, lannoitusta, kantojen korjuuta, pensasker-
roksen kasvillisuuden raivausta tai kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla. Lisäksi 
vältetään latvusmassan jättämistä suojakaistalle. 

• Suojakaistalta voidaan poimia muuta puustoa kuin säästö- ja lahopuuta siten, että kais-
talla olevaa pensaskerrosta ja pienikokoista (rinnankorkeusläpimitta alle 7 cm) puustoa 
säilytetään. 

FSC-metsäsertifioinnin vaatimus
• Vesistöjen ja pienvesien ympärille jätetään maastonmuotojen ja maalajin perusteella 

määräytyvä suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen leveys on
 – lammet ja järvet vähintään 10 metriä
 – purot, joet ja merenrannat vähintään 15 metriä.
 
• Puuston käsittely, maanmuokkaus, ojitus ja kantojen korjuu ei ole sallittua suojavyöhyk-

keellä. Ei metsäkoneilla ajoa, lukuun ottamatta välttämättömiä ylityksiä.
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