
NUTRINFLOW-hankkeessa Hardomba cken-nimisen valtaojan 
uomastossa tehdyt toimenpiteet 10.02.2017  

Kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä pelloilla, ojissa ja vesistöissä. Oleellinen osa 

kokonaisvaltaista vesienhallintaa ovat valumavesienhallinnan rakenteet, joita ovat kosteikot, laskeutusaltaat, 

pohjapatosarjat, säätöpatorakenteet sekä tulvatasanteet. Altailla ja tulvatasanteilla voidaan lisätä uomaston 

vesitilavuutta, kerätä talteen ravinteita ja maahiukkasia sekä vähentää uoman kunnossapitotarvetta ja lisätä 

alueen monimuotoisuutta. Ennen ojan peruskunnostuksen aloittamista alueelle rakennettiin kaksi isoa 

laskeutusallasta, kaksi pohjapatoa ja 100m tulvatasannetta. 

 

 

Kuva alajuoksun vesiensuojelurakenteista 



 

Pohjapadot rakennettiin porrasmaisiksi mahdollisen kalankulun huomioimiseksi 



Alueelle rakennettiin kokonaisuudessaan 400m tulvatasannetta. Näin kasvatetaan uoman vesitilavuutta ja 

ehkäistään tulvimista alavilla tulvaherkillä alueilla. Tavoitteena on tehokkaampi viljely sekä ehkäistä ravinteiden 

ja kiintoaineksen huuhtoumaa. Kaivetuilla maa-aineksilla nostetaan alavimpien alueiden pellonpintoja. 

Tulvatasanne sopii vain alueille, jossa pellonpinnan ja ojapohjan välinen korkeusero on pieni. 

 

Kuva yläjuoksun tulvatasanteesta. Alue on kärsinyt voimakkaista tulvista ojan riittämättömän vesitilavuuden vuoksi. Ennen 

sopimuksen hyväksymistä tulvatasanteen rakentamiseksi käytiin viljelijän kanssa monet keskustelut. Lopulta hän suostui. 

Maanomistaja suostui projektiin ehkäistäkseen tulvia ja voidakseen nostaa kaivumailla alavimpia pellon pintoja. 

Tulvatasanne sai sopimuksen mukaan ulottua 3m viljeltävälle alueelle. Tämän maanomistajan maille tulvatasannetta 

kaivettiin 300m. 



Säätöpatorakenteilla voidaan kerätä kesävettä alivirtaamilla kuivimpaan aikaan. Näin säilytetään vesipaine 

uomastossa, joka ehkäisee ojaluiskissa tapahtuvaa eroosiota. Lisäksi näin estetään maarakenteen liiallinen 

kuivuminen. Kuvassa peltotierumpuun asennettu säätöpato. Talviaikaan sekä ylivirtaamilla pato on auki.  

 

Säätöpato rakennettiin sortumista kärsivän alueen alapuolelle 



Väärässä asennustasossa olevat ja väärin mitoitetut rumpurakenteet aiheuttavat padotusta ja tulvia. Ongelmia 

voivat aiheuttaa myös tukkeutuneet tai vioittuneet rakenteet.   

 

Kuvassa peltotierumpu ennen kunnostusta oikealla ja kunnostuksen jälkeen vasemmalla. Kuvassa oikealla 

kolme päällekkäistä rumpua, joista alimmainen on kokonaan veden alla, keskimmäisestä näkyy vähän 

yläreunaa ja ylivuotoputki on kokonaan kuivillaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puhdistusperkauksen myötä vedenpinta laski parhaimmillaan 1,2m. Ojastojen kunnossapito vähentää tulvia, 

parantaa maanrakennetta ja kasvukuntoa sekä ehkäisee ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoumaa. Valuma-

alueen kokonaisvaltainen vesienhallinta tuo hyötyjä yhdenaikaisesti sekä tuotantotaloudelle että ympäristölle. 

 

Peruskunnostus toteutettiin toispuoleisena kaivuna. Ojaluiskiin koskettiin mahdollisimman vähän.            

Kuvassa  voimakkaasta ruosteisuudesta kärsivä tulva-alue ennen ja jälkeen kunnostuksen. 

 



Tulvat aiheuttavat vahinkoja paitsi maanrakenteelle ja sadolle niin myös teille ja rakennuksille. Lapinjärventien 

alittavan rummun alapuolinen oja oli niin tukossa, että keväällä 2016 vesi meinasi nousta tielle. Ojan perkuun 

seurauksena vedenpinta laski 1,2m. Rumpu huuhdeltiin kertyneestä lietteestä kaivun jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalla kuva ennen ja oikealla jälkeen puhdistusperkauksen. 

 

 

 

 


