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• Luonnonmukainen 
vesirakentaminen ja purojen 
kunnostus

• Miten täytetään vesilain vaatimus 
säilyttää ja kunnostaa puroja, joita 
on muokattu ojitus- ja 
kuivatustoiminnassa? 

• Miten uomiin tehdään 
tulvatasanteita ja miten ne 
toimivat? 

• Olisiko kunnostuksella mahdollista 
saada taimen viihtymään myös 
maatalous- ja taajamapuroissa?

• Lisäksi hulevesien käsittelystä, 
patojen ja rumpujen aiheuttamista 
nousuesteistä, ohitussuomista ja 
ympäristövirtaamista
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Mitä on luonnonmukainen vesirakentaminen?

• Toimenpiteitä, joilla estetään vesien 
käytöstä, kuten 
kuivatustoiminnasta aiheutuvia 
haittoja vesiluonnolle 

• Haittojen estämisestä huolehditaan 
jo luvituksessa ja suunnittelussa

• Kunnostuksella ja ennallistuksella 
voidaan purojen tilaa parantaa 
jälkikäteen uusina hankkeina

• Luonnonmukainen vesirakentaminen -julkaisu 2003:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40396/SY_631
.pdf?sequence=1



Tulvien hallinta
• Suomessakin on varauduttava 

sadantojen ja tulvien lisääntymiseen

• Tulvien estämisessä keskitytään 
vaaratilanteiden ja suurten 
vahinkojen välttämiseen

• Lyhytaikaisia tulvia pidätetään 
valuma-alueella, koska se vähentää 
tulvia jokivesistöjen alajuoksulla

• Herkästi tulviville peltoalueiden 
alaville osille suositellaan 
nurmiviljelyä, suojavyöhykkeitä ja 
kosteikoita –maatalouden 
ympäristötuet käyttöön

Joonas Törrönen



Purojen tila ja merkitys

• Maa- ja metsätalouden kuivatustoiminnan 
ja taajamarakentamisen yhteydessä 
suurinta osaa Suomen puroista on jossakin 
vaiheessa perattu ja suoristettu

• Vesilaki edellyttää vanhojen 
perkaussuunnitelmien tarkistamista, jos 
uomiin on kehittynyt luonnontilaisuuden 
merkkejä edellisen perkauksen jälkeen

• Kunnossapitoa suunniteltaessa on 
selvitettävä, onko vanha 
perkaussuunnitelma uusittava

• Purot ovat tärkeä osa vesistöjen 
kokonaisuudessa kalaston ja 
vesiensuojelun kannalta

• Luonnontilaista Nuuksion Myllypuroa



Luonnontilaisuuden merkit

• Perkaushankkeet on nykyisin 
tehtävä siten, että luonnontilaisuus 
säilytetään mahdollisimman hyvin

• Luonnontilaisuutta osoittaa aina: 
– Arvokalasto, kuten taimen

– Mutkittelu

– Rantapuusto ja muut maisemalliset ja 
luonnonarvot

Enemmän julkaisussa:
Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten 
peruskorjauksessa ja kunnossapidossa

• Aki Janatuinen

•

• Liisa Hämäläinen

• Pinja Kasvio



Luonnonmukainen peruskuivatus

• Kuivatustilan parantamisessa 
huolehditaan samalla luonnon- ja 
maisema-arvojen suojelusta ja lisäämisestä

• Mutkittelu, virtapaikat ja arvokas 
rantapuusto säilytetään

• Kaivaminen vain toiselta rannalta

• Uoman syventämistä  vältetään etenkin 
happamilla alunamailla

• Vedenjohtokykyä parannetaan mieluiten 
pelkästään puita ja pensaita raivaamalla tai 
tulvatasanteita kaivamalla, jolloin uoman 
pohjaan ei tarvitse koskea

• Pohjan syventämistä vain jos ojitussyvyys 
ei riitä alivirtaamatilanteessakaan

• http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Luonnonm
ukainen_peruskuivatus

• http://www.syke.fi/fi-
FI/Julkaisut/Esitteet/Purojen_hoito_maatalousalueilla__lu
onnon%281925%29



Tulvatasanteellinen kaivu

• Suuria virtaamia varten kaivetaan 
tasanteet uoman viereen, 
molemmille tai toiselle puolelle

• Nykyinen uoma jää 
alivirtaamauomaksi

• Kun uoman pohjaa ei levennetä, 
vesisyvyyttä ja nopeaa virtausta on 
myös vähäisellä virtaamalla

• Kapeassa ja virtaavassa uomassa 
vesikasvillisuus pysyy kurissa

• Suositellaan myös valtaojiin, 
tutkimus käynnissä • Perniön Juottimenoja 2007



Tulvatasanteiden hyötyjä vesiensuojelulle

• Vähentävät uomaeroosiota kun  
rantapenkasta tulee aikaisempaa 
matalampi, jakautuu ranta- ja 
kuivan maan penkkaan

• Ei aiheudu työn aikaisia eroosio- tai 
vedenlaatuhaittoja, kun kaivu on 
kuivatyötä

• Vesi nousee tulvatasanteelle, jolloin 
kasvillisuus hidastaa virtausta

• Kiintoainesta kasautuu 
kasvillisuuden sekaan

• Juottimenoja 2007 ensimmäisen tulvan jälkeen, kasvillisuus 
alkaa kerätä kiintoainetta



Tulvatasanteiden hyötyjä 
eliöille ja maisemalle 

• Uoman monimuotoisuus, mutkittelu ja 
rantakasvillisuus säilyvät

• Uoma saa edelleen jatkaa luontaista 
kehitystään 

• Kapeassa uomassa vesisyvyys ja 
rantapenkat mahdollistavat hyvät ja 
suojaisat olot kaloille

• Tasanne toimii eliöiden kulkureittinä, 
ekologinen käytävä

• Juottimenoja 2008, vuosi kaivun jälkeen



Tulvatasanteiden hoito
• Puuvartista kasvillisuutta voi olla tarpeen 

poistaa ajoittain, ehkä 10-20 vuoden välein

• Vanhimmat tulvatasanteet Suomessa ovat 
yli 10 v  - puustoa kasvanut mutta 
maanomistaja haluaa säilyttää sen

• Puita ja pensaita voidaan poistaa 
raivaussahalla, pajuja myös kaivamalla

• Tasanteelta voidaan kaivaa  myös kertynyttä 
maa-ainesta, jos kerrostuminen on ollut 
runsasta

• Murskainten ym. käyttöä selvitetään

• Useammin tapahtuva niitto voi olla 
mahdollista,  jos koneilla  pääsee 
tulvatasanteelle - otettava huomioon 
toteutuksessa

• Juottimenoja 2018, 11 vuotta kaivun jälkeen



Purojen monimuotoisuuden lisääminen

• Alivesiuomaan ja aiemmin 
perattuihin puroihin suositellaan 
lisättäväksi soraa, kiviä ja puuainesta

• Toimivat eroosiosuojana

• Pyörteisyys ja paikallinen virran 
kiihtyminen tuo vaihtelua uoman 
syvyyssuhteisiin, kehittyy syvänteitä

• Monimuotoisuutta, kutupaikkoja ja 
suojaa kalastolle

• Lisäävät veden nousua 
tulvatasanteelle, edullista 
vesiensuojelun kannalta

• Puuainesta rantasuojauksena ja taimenten suojana, 
Kumianoja



Uomien ennallistaminen
mutkitteleviksi

• Suoristettuja uomia kannattaa ennallistaa 
mutkitteleviksi, jos lähialueen käyttö ei aiheuta 
esteitä

• Metsätalousalueilta on jo paljon esimerkkejä 
vanhojen uomanosien vesittämisestä uudelleen

• Vesi voidaan palauttaa  vanhaan uomaan 
patoamalla suoristettua uomaa
– Kumianoja Hämeenkoskella 

– Toteutettu maanomistajan aloitteesta

• Voidaan kaivaa mutkitteleva uoma 
maastopainanteiden, vanhojen karttojen tai 
ilmakuvien perusteella
– Nuuksion Myllypuro Espoossa

– Toteutettu osana kansallispuiston hoitoa

• Vesi palautettiin vanhoihin mutkiin Hämeenkosken 
Kumianojalla 2018

• Kaivamalla 2002

ennallistettua 

Nuuksion Myllypuroa

vuonna 2017



Tulva-alueiden palauttaminen

• Uomien ennallistuksessa tavoitteena voi 
olla myös uoman läheisen tulva-alueen ja 
tulvakasvillisuuden palautus

• Patorakenteiden kestävyys paranee kun 
veden vastapaine alapuolelta vähentää 
virtauksen voimaa

• Samalla veden nousu tulva-alueelle 
vähentää lyhytaikaisesti virtaaman kasvua 
alajuoksulla

• Ns. rakennettu rytö toimii paikallisesti 
uoman tulvimista lisäävänä rakenteena

• Puoliläpäisevä patorakenne, joka ei estä 
kalojen liikkumista • Rakennettu rytö Kumianojalla 2018



Taimenta maatalous- ja
kaupunkipuroissa 

• Suomessa on monia esimerkkejä maatalous- ja taajama-
alueilla kunnostetuista puroista, jotka toimivat uhanalaisen 
taimenen lisääntymisvesistöinä
– Malmin Longinoja, Helsinki 

– Alun perin maatalousaluetta, nykyisin kaupunkialuetta

– Kunnostettu vapaaehtoisvoimin, meritaimen kutemista

– Esimerkki paikallisesta aktiivisuudesta - talkoita, kututarkkailua

– Juottimenoja, Perniö 

– Kaivettu osittain tulvatasanteellisena

– Perniönjoesta nousevaa taimenta, uusittu nousuesteenä toiminut rumpu

– Kuivatusyhtiö ja maanomistajat suosivat taimenten olojen parantamista, 
yhteistyötä Valonian ja WWF:n kanssa

• Ojitusyhteisöjen ja paikallisyhdistysten kannattaa kunnostaa 
puroja monipuolisesti

• Kunnostettua Longinojaa www.longinoja.fi

• Juottimenojaan lisättyä kutusoraa 2018



Hulevesien hallinta

• Taajamissa hulevedet aiheuttavat puroihin 
virtaamalisäyksiä ja vedenlaatuhaittoja

• Uusissa asemakaavoissa on määräyksiä 
hulevesien käsittelystä, mutta vanhoilla 
alueilla tarvitaan saneerauksia

• Rakennusten kattovesiä voidaan vähentää 
viherkatoilla ja johtamalla vedet kivipesiin, 
pihalammikoihin tai sadepuutarhoiksi 
suunniteltuihin imeytyspainanteisiin  

• Likaisimpien katuvesien ja lumenkaato- ja 
jätteenkäsittelyalueiden vesille tulisi 
rakentaa biosuodatuspainanteita

• Teollisuus- ja liikealueiden suurille 
hulevesimäärille tarvitaan virtaamia 
tasaavia kosteikoita

• Imeytyspainanne Kivistössä, Vantaa

• Hulevesilampi koulupihalla, Vantaan seudun steinerkoulu



Nousuesteiden poistaminen, padot

• Käytöstä poistuneet padot tulisi purkaa, aukaista 
tai kiertää puromaisilla ohitusuomilla –
lupatilanne tulee selvittää ely-keskuksesta
– Tikkurilankosken pato Vantaalla ollaan avaamassa

• Osa rakenteista voidaan säilyttää 
kulttuurihistorian takia

• Kosteikkojen ja lampien padot tulisi suunnitella 
kaloille nousukelpoisiksi

Håkansbölen kartanon

lammen pato

Vantaa

Padotuksen alta paljastunutta Tikkurilankoskea, Vantaa

Osittain avattu Sågarsforsin pato, Siuntio



Nousuesteiden poistaminen, rummut

• Tierumpujen aiheuttamat nousuesteet 
tulisi poistaa alapuolisella padotuksella tai 
rummun vaihtamisella sillaksi tai avaraksi 
rummuksi,  pohja tulisi mieluiten kivetä

• https://kesko.fi/kalapolut

• http://www.metsa.fi/esteet-pois

- Rumpuun voidaan asentaa poikittaisia

lamelleja, jolloin verhoilukivet 

pysyvät paikoillaan, Juottimenoja.

- Rantakivet mahdollistavat maaeläinten

kulun rummun läpi alivirtaamalla

Rummun padotus

alapuolelta  

Pirkko-Liisa Luhta



Voimalaitokset ja kalatiet

• Pienet voimalaitokset voivat olla vesistöjen 
pahoja nousuesteitä, luvat voivat olla 
puutteellisia ja ilman kalatievelvoitteita

• Tulee harkita voimalaitoskäytön arvoa ja 
mahdollista lopettamista verrattuna uuden 
kalatien vaatimaan virtaamaan ja vesistön 
kalatalous- ja virkistysarvoon 
– Tourujoen voimala Jyväskylässä lopetetaan –

uudesta koskesta on suunnitelmat

• Luonnonmukaiset kalatiet ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi kaikkien 
kalalajien ja muiden vesieliöiden 
kulkemisessa
– Kissakosken luonnonmukainen kalatie, 

Hirvensalmi

– 17 000 kalaa on kulkenut 2017

Ramboll



Ympäristövirtaamat
• Eliöiden, virkistyskäytön ja maiseman takia 

tarvittava virtaama joessa tai purossa

• Kuivilleen jääneisiin jokiuomiin tarvitaan 
virtaama, joka mahdollistaa kalojen 
poikastuotannon
– Ala-Koitajokeen johdetaan lisävirtaamaa Saimaan 

järvilohta varten

• Ohitusuomissa tarvitaan virtaama läpi vuoden

• Voimalaitosten lyhytaikaissäännöstely haitallista 
kaloille – tarvitaan tasainen juoksutus

• Talous- ja kasteluvesikäyttö joki- ja purovesistössä 
tai läheisellä pohjavesialueella voi aiheuttaa 
ongelmia kalastolle kriittisenä kuivana 
kesäkautena

• Pumppausmäärät tulee rajoittaa niin, että 
virtaama säilyy riittävänä

• Ala-Koitajoen (Pamilonkosken voimalan kuivauoma) 
virtaamaa nostettiin äärimmäisen uhanalaisen 
Saimaan järvilohen pelastamiseksi



Luonnonmukaiset ohitusuomat 
korvaavina lisääntymisalueina

• Jokivesissä, joissa on useita patoja, kalojen 
lisääntymiseen sopivat kosket voivat olla 
merkittävästi vähentyneet

• Luonnonmukaiset loivat ohitusuomat ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi korvaaviksi 
lisääntymisalueiksi taimenelle

• Luonnonjokia tasaisemmat virtaamat 
voivat mahdollistaa suuren poikasmäärän
– Imatran kaupunkipuro tuottaa 5-kertaisen 

poikasmäärän taimenia pinta-alaa kohti 
luonnonjokiin verrattuna

– Hupisaarten purot Oulun Ainolanpuistossa
toimivat uutena meritaimenen 
lisääntymisalueena

• Imatran

kaupunkipuro

Hupisaarten

Puroja, Oulu



Maa- ja kotitalousnaisten ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman 
Vesistökunnostusverkoston yhteisen Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -
hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdollisuuksista 
vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä 
edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja 
aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positiivisen 
viestinnän avulla. 

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke 
toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –
kärkihanketta.

Kiitos!

www.maajakotitalousnaiset.fi/hukkaruotuun
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Seuraa somessa! #hukkaruotuun 
#ruokahukkaruotuun #vaikutavesiin
#ravinteetkiertoon #kärkihanke #raki2 
#katsevesistöihin #kunnostajatkoolla


