
EU hyväksyi vuonna 2000 vesistöjä koskevan direktiivin 
(2000/60/EG) melko ankarin vaatimuksin. Artiklassa 4 ympäris-
töltä edellytetään: 
- Pintavettä koskevat mm.

EU:n vesidirektiivien vaatimukset tiukentuvat!

Kuvio 1. Ajovauriot puron lähellä lisäävät riskiä, että lieju  
kulkeutuu läheiseen puroon. 

Korvausvaatimukset
Jos joku katsoo kärsineensä vahinkoa toisen toiminnasta, täytyy 
pystyä osoittamaan, että vahinko on yhteydessä tiettyyn toimintaan. 
Tätä on tosin usein vaikea todistaa ja siksi nykyisin riittää, että 
vahinko on aiheutettu melkoisella todennäköisyydellä. Se, joka 
harjoittaa vahingon aiheuttanutta toimintaa, on toteen näytettäessä 
velvollinen maksamaan korvausta riippumatta siitä, onko kyseessä
huolimattomuus vai ei. 

Ruotsissa Naturvårdsverket määrittelee pintavesimuodostumien 
luokittelun (NFS 200), arvioinnin perusteet sekä arviointia ohjaavat 
laatukriteerit.  Asia on nyt (keväällä 07) lausuntokierroksella.
Vallit ja sedimentointi voivat aiheuttaa pintavesistön restaurointi-
toimenpiteitä. Nämä vaikuttavat myös lähiympäristön maan-
käyttöön. Yleensä metsäympäristössä vesistön tila on hyvä.
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- i) toteuttamaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka ovat 
tarpeen ehkäisemään kaikkien pintavesimuodostumien 
tilan huononeminen …  

- ii) suojella, parantaa ja saattaa ennalleen kaikki pintavesi-
muodostumat ellei toisin määrätä kohdan iii toteuttamises-
ta (keinotekoiset vesimuodostumat), kun on kyseessä 
keinotekoiset tai voimakkaasti muutetut pintavesimuodos-
tumat. Tarkoituksena on saada kaikki pintavedet annetun 
luokituksen mukaiseen hyvään tilaan viimeistään 15 
vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta….. 
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Soveltaminen
Tästä johtuen ruotsalaiset metsäyhtiöt aloittavat jo nyt näitä 
direktiivejä  koskevan koulutuksen suunnittelijoille, metsätyönjohta-
jille ja koneenkäyttäjille. Lisäksi on aloitettu toimintatapaohjeistusta, 
kuinka näissä asioissa tulee toimia. 

Eräs tärkeä kysymys koskee suuntaviivoja, mihin toimenpiteisiin 
tulee ryhtyä vesistöjen ylityksessä. Tähänastinen tapa rakentaa 
yksinkertainen silta täyttämällä puro tai oja puutavaralla, ei 
lähitulevaisuudessa ole enää suositeltavaa. 

Erityyppisiä siltoja on alettu valmistaa, ja viimeisimpänä 
markkinoilla on Hultdinin liikuteltava siltaelementti. Se on 5 m pitkä, 
koottava silta, jossa on kummallakin puolella yksi siltaelementti 
(kuvio 2). Silta soveltuu myös käytettäväksi epätasaisella alustalla. 
Paino on 800 kg osaa kohden, ja ne voidaan helposti kuljettaa sekä 
laittaa paikoilleen metsätraktorilla. 

Hultdinin siltaa arvioitaessa osoittautui, että silta säästää  selvästi 
vesistöjä ylityksissä, ja voi todennäköisesti maksaa itsensä 3-5 
vuodessa verrattuna massapuusiltojen rakentamiseen (aikaa, 
materiaalia ym.).

Tärkein perustelu on se, että puunostaja voi saada aivan uusia 
kohteita osoittamalla maanomistajalle, että tällainen siltaelementti 
säästää ojia ja puroja. 

Urakoitsijalle tärkein etu on se, että voidaan nopeasti tehdä uusi 
ylikulku vain nostamalla elementti nosturilla paikalleen, esim. jos 
maapohja sillan lähellä alkaa antaa periksi. 

Kuvio 2. Metsätraktori ajaa Hultdinin liikuteltavan sillan yli.

Puupolttoaineen korjuuta koskeva ..?
Koska suuri osa niistä uusista, tuottavista metsiköistä, jotka ovat 
ajankohtaisia puupolttoaineen korjuussa, sijaitsee kosteilla mailla, 
tulee vesidirektiivistä levittää tietoa. Lisäksi toimijoiden tulee olla 
hyvin tietoisia direktiivistä ja toimia sellaisten toimintaohjeiden 
mukaan, että haittavaikutukset pintavesiin minimoidaan ts. huolehtia 
siitä, ettei puupolttoaineen kuljetuksissa aiheuteta vesistöille
vahinkoa.
Tämä infolehti perustuu kahteen metsäteknologiayksikön tutkielmaan.

Vahingosta on vastuussa se, joka harjoittaa vahingon aiheuttanutta 
toimintaa. Siitä johtuen vastuussa ei välttämättä ole metsätilan
omistaja, vaan vastuussa voi olla vuokralainen tai tilalla 
työskentelevä. 


