
Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta 

OK – Ojat kuntoon 



Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö  



Kokonaisvaltainen vesienhallinta 

• Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä pelloilla, ojissa ja vesistössä  

 

• Peruskuivatus, paikalliskuivatus ja valumavesien hallinta 

 

• Tavoitteenamme on ehkäistä tulvia ja pintavaluntaa sekä pidättää ravinteita ja maa-aineksia 
valuma-alueella.  

 

• Hyvä maan rakenne ja kasvukunto ovat perusedellytyksiä huuhtouman ja 
vesistökuormituksen vähentämiselle ja toisaalta myös tehokkaalle viljelylle 



 
 
Peruskuivatus  
 
•  Valta- ja piiriojien kunnostus (tulvien ja huuhtouman vähentäminen)  
 
• Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen  
 
• Kesäveden hallittuun säätämiseen liittyvät rakenteet  
 
• Eroosion torjunnan toimenpiteet  
 
 
Paikalliskuivatus  
 
• Salaojitus (hyvä sorastus vähentää pintavaluntaa ja vaikuttaa huuhtoumaan)  
 
• Pintavesien parempi johtaminen (lisäojitus / kalkkisuodinojitus) 
  
• Kuivatusvesien hallinta, säätösalaojitus (säätökaivot)  
 
• Altakastelun mahdollisuus (vesien varastointi; altaat, lisäveden pumppaus)  
 
• Salaojien huolto- ja kunnossapito (huuhtelu)  
 
• Tilakohtainen tuotantoalueiden vesienhallinta (pistemäisen kuormituksen kohteet;  
         varastoalueet, jaloittelutarhat – ja kentät, pesupaikat jne.)  
 
• Valtaojien putkitukset (vähentää uomaeroosiota)  
 
 
Valumavesienhallinta  
 
• Kosteikot ja laskeutusaltaat  
 
• Pohjakynnykset, -padot sekä säädettävät patorakenteet kesäveden hallittuun säätämiseen  
 
• Tulvasuojelu (pengerrykset, pumppaukset, tulvahyllyt)  
 
• Hulevesijärjestelmät  



Jokainen valuma-alue on yksilöllinen: 
 
• Korkeuserot 
• Maankäyttömuodot 
• Maalajit, multavuus, kasvupaikkatyypit jne. 
• Vetisyys 
• Kuivatustilanne 
• Toimijat 



Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry 



Tärkeitä havaintoja RaHa-hankkeen vedenlaadun tutkimuksista 

 
 

 
”Mittauksissa havaittiin kasvipeitteisyyden merkitys kiintoaineen ja fosforihuuhtoumien vähentäjänä.  
Tärkeä havainto oli myös se, että merkittävä osa kuormituksesta saattaa syntyä pinta-alaltaan hyvin 
pieneltäkin alalta ja hyvin lyhyessä ajassa. Näiden riskikohteiden ongelmien arveltiin 
kulminoituvan maan huonoon rakenteeseen, kuivatusongelmiin ja kasvipeitteettömyyteen.” 
 
”Kuormitus ei synny tasaisesti kaikilta peltolohkoilta. Toimenpiteiden keskittäminen ongelma-alueille 
tuo suhteellisen suuren vähenemän myös kokonaiskuormituksessa.” (Ravinnehuuhtoumien 
hallinta RaHa-hanke, Tuloksia vedenlaadun seurannasta, Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun 
vesiensuojeluyhdistys ry) 

 

Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry 



Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry 



Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry 



Hardombäckenin yläjuoksu Loviisa 02.05.2016 



Hardombäckenin yläjuoksu Loviisa  12.08.2016 



Toimimaton kuivatus sekä huono maanrakenne ja kasvukunto 
aiheuttavat kiintoaineksen huuhtoumaa 









Suunnittelussa huomioitavaa: 

 
• Oikeat toimenpiteet kohdennetusti 

sopiviin paikkoihin! Luiskien kaltevuus? 

Kasvittuneen penkan rikkominen voi altistaa 

hienojakoisilla ja eloperäisillä maalajeilla sortumille. 















Perinteinen peruskunnostus 

Sopii alueille jossa korkeuserot ovat suuret ja vähän tilaa toimenpiteille 
 



Lähtötilanne 

Toispuoleinen 
varovainen 
kaivu 



Luonnonmukainen peruskuivatus tulvatasanteineen 

Sopii alueille jossa korkeuserot ovat pienet ja reilusti tilaa toimenpiteille 
(alavat tulvaherkät alueet / joutomaat). 





Tulvatasanteet apuna herkillä koskialueilla 

Joen pohja jätetään koskemattomaksi ja vesitilavuutta 
lisätään tulvatasanteen avulla 



Herkimmät alueet suojellaan perkuulta kokonaan 



Kaivun ansiosta veden pinta laski keskimäärin 1.2m 
  

02.05.2016 12.10.2016 



Ennen Jälkeen 

Väärin mitoitetut ja asennetut rumpurakenteet voivat aiheuttaa padotusta, 
veden pinta laski 0,7m uuden rumpurakenteen ansiosta 



Kalan kulku huomioitu suunnitteluvaiheessa 



Altailla otetaan kiinni ojaan päässeitä maahiukkasia. 
Kaivumailla voidaan nostaa alavimpia peltoalueita. 



Rummun yhteyteen rakennettu säätöpato uomaeroosion ehkäisemiseksi vesipaineen avulla 



Oikeissa paikoissa tulvatasanteet voivat ehkäistä tulvimista pelloille sekä pidättää 
ravinteita ja maahiukkasia. Kaivumailla voidaan nostaa alavimpia peltoalueita. 
 





Kiitos! 


