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Vesinsuojelurakenteiden kunnossapidon kokemuksiin liittyviä termejä: 
 
Alivesiuoma on ojan tai noron pohjalla oleva muuta uomaa syvempi vesiuoma, joka py-
syy auki myös kuivina ajanjaksoina.  
 
Kaivukatko* on metsäojituksessa uuteen ojaan jätettävä kaivamaton osuus. Kaivukatko 
jätetään muun ojituksen yhteydessä, jotta siinä oleva kasvillisuus sitoo ylempää tulevia 
hienompia kiintoaineita. Ennen kaivukatkoa jätetään lietekuoppa* keräämään karkeam-
paa kiintoainesta. Kaivukatko edellyttää riittävää kaltevuutta  
 
Kosteikkoja on vesitilavuudeltaan ja pinta-alaltaan eri kokoisia. Kosteikon tarkoitus on 
hidastaa virtaamaa ja estää kiintoaineiden ja ravinteiden kulkeutumista alapuolisiin ve-
sistöihin. Kosteikon vesialueen syvyys vaihtelee, ja siinä on myös saarekkeita. Kosteikot 
tukevat luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä eri lajeille. Kosteikkojen 
luontoarvoista riippuen niiden tavoitteet ja olosuhteet poikkeavat toisistaan. 
 
Kunnossapito on maanomistajien suorittamaa normaalia ojitukseen liittyvien rakennel-
mien toimivuuden ylläpitoa, joka on pääosin maanomistajien vastuulla. Kunnossapidon 
yhteydessä ei tehdä muutoksia, kuten ojien syventämistä tai uoman siirtoa. Tavanomai-
seen ojien kunnossapitoon ei saa avustusta.  
 
Laskeutusallas on laajempi vettä keräävä vesiallas, joka sijaitsee sarkaojien alapuolella. 
Laskeutusallas estää kiintoaineiden ja ravinteiden kulkeutumista hidastamalla virtaa-
maa. Laskeutusaltaassa on syvennys kiintoaineita varten sen tulosuulla. Laskeutusallas 
madaltuu veden poistumisreitin suuntaan, ja sen jälkeen on usein sijoitettu pohjakynnys 
eli pohjapato tai putousportaat.   
 
Lietekuopat* ovat ojaan jätettäviä tilavuudeltaan 1-2m2 olevia kuoppia. Lietekuoppien 
tarkoitus on kerätä kaivuun jälkeen irtoavaa karkeaa kiintoainesta, ja estää sen pääsy 
alapuolisiin vesiensuojelurakenteisiin. Lietekuoppien jälkeen jätetään kaivukatkoja*, 
joka keräävät hienompijakoisia kiintoaineita.  
 
Ojituksella tarkoitetaan yleisesti maa-alueiden kuivattamiseksi tehtyjä toimenpiteitä, 
kuten ojien kaivuuta. Ojituksella voidaan tarkoittaa myös laajempia kuivatuksen eteen 
tehtyjä toimenpiteitä, kuten uoman siirtoa, leveyden kasvattamista tai syventämistä.  
 
Perkauskatkolla tarkoitetaan kunnostettavaan ojaan jätettävää perkaamatonta osuutta, 
vrt. kaivukatko.  
 
Pintavalutuskenttä on kasvillisuuden peittämä alava alue, joka sijaitsee vesiensuojelura-
kenteista viimeisenä. Pintavalutuskenttä sitoo ravinteita kasvillisuutensa avulla. 
 
Pohjakynnys* (pohjapato) kerää vettä yläpuolelleen, sekä päästää sitä hitaasti alaspäin 
esimerkiksi kivikkoa pitkin. Pohjakynnyksen ydin voidaan rakentaa vesivanerista, teräs-
levystä tai suurista kivistä.  
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Putkipadot sijaitsevat yleensä kokooja-, valta-, tai laskuojissa ja niiden käyttötarkoitus 
on varastoida vettä tulva-aikaan, hidastaa virtausnopeutta ja estää kiintoaineen kulkeu-
tumista vesien mukana. Putkipadon rakenteessa on putki, joka pidättää vettä padon toi-
sella puolella, ja vesi virtaa putkea pitkin padon alapuolelle. Putken yläpuolisessa pää-
dyssä on mutka ja verkko jotka estävät risujen ja roskan, sekä eläinten pääsyn putkeen.  
 
Putousportaiksi kutsutaan useita peräkkäin sijoiteltuja pohjakynnyksiä* 
 
Sopimusojitus on vähintään kahden maanomistajan mailla yhteistyössä tapahtuvaa 
ojien kunnostusta, josta maanomistajat sopivat keskenään. Sopimusojituksen kustan-
nuksiin osallistuvat ne, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksen.  
 
Tulvatasanne on ojan tai uoman reunalla sijaitseva kasvillisuuden peittämä uomaa le-
veämpi, loivareunainen tasanne, joka varastoi vettä ja sitoo ravinteita hidastaen myös 
virtausta.  
 
Vesiensuojelurakenteella tarkoitetaan virtaamaa hidastavaa tai vettä keräävää raken-
netta, joka pysäyttää tai hidastaa vesien mukana kulkeutuvia kiintoaineita ja ravinteita. 
Vesiensuojelurakenteiden tarkoitus on suojella alapuolisia vesistöjä ravinnekuormituk-
selta pidättämällä ravinteita ja kiintoaineita maa-alueilla. Vesiensuojelurakenteita on 
esimerkiksi putkipadot, kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapadot, putousportaat, kaivukat-
kot ja lietekuopat.  

 
Kuivatusojat (Sarkaojat) ovat metsäojituksessa kuivatettavalla alueella yleensä saman-
suuntaisia, noin 35 – 40 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevia ojia, joista vesi kerään-
tyy alempiin kokoojaojiin.  
 
Kokoojaojalla tarkoitetaan kuivatusojiin nähden yleensä poikittaista ojaa, johon kootaan 
kuivatettavan alueen ojien vedet. Kokoojaojista vedet johdetaan pois kuivatettavalta 
alueelta. Kokoojaojasta alueen vedet johdetaan yhteen suurempaan laskuojaan. 
 
Laskuojat johtavat veden ojitusalueelta alemmaksi, ja pois kuivatettavalta alueelta.  
 
Naveromätästyksessä kaivetaan matalia, usein lähes samansuuntaisia ojia. Naveroiden 
maa-ainesta käytetään uudistusalan istutusmättäiden tekemiseen. Naveroissa on kat-
koksia, jolloin vesiä ei johdeta alapuolisiin ojiin, vaan se imeytyy hiljalleen pohjamaahan. 
 
Ojitusmätästyksessä osa naveroista kaivetaan ojiksi, joita myöden vesi johdetaan uudis-
tusalalta pois. 
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1 JOHDANTO 

Vesiensuojelurakenteet parantavat oikein mitoitettuna vesistöjen tilaa. Niiden 
toimivuutta on tarkasteltu viime vuosikymmenten aikana eri olosuhteissa. Ra-
kenteiden toimivuus vesiensuojelua edistävinä on kyetty näyttämään toteen, 
vaikka niiden tehokkuudessa, olosuhteissa ja rakenteissa on eroja. Vesiensuoje-
lurakenteiden toiminta jäljittelee usein luonnon omia puhdistusmekanismeja, 
kuten virtauksen hidastamista ja tulvitusta. 
 
Vesiensuojelurakenteiden tuottama hyöty on kiintoaineiden ja ravinteiden pi-
dättäminen erilaisten virtausta hidastavien rakenteiden avulla. Rakenteita yh-
distellään metsäojituksessa tavoiteltavien tulosten ja luontoarvojen mukaisesti. 
Yhdistämällä saadaan parannettua vesiensuojelua. 
 
Vesiensuojelurakenteiden kunnostus on useimmiten pienimuotoista toimintaa, 
kuten satunnaista lietteen tyhjentämistä, oksien, risujen tai roskien poistamista. 
Rakenteiden kunnostustarpeen syntyyn vaikuttaa usein poikkeuksellinen veden 
korkeustilanne, tai äkilliset muutokset ylempänä. Rakenteiden kunnostus ja seu-
ranta on yleensä maaomistajien tai kuivatuksesta hyötyvien tahojen velvolli-
suus.  
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2 OJAT KUNTOON OSATEHTÄVÄ 4 TAVOITTEET  

 
Laskeutusallas ja syöttöoja (Petra Korkiakoski 2017) 
 
Ojat-Kuntoon hankkeen osatehtävässä 4 koottiin tietoa metsätalouden vesien-
suojeluun liittyvistä rakenteista, rakenteiden kunnosta, kunnostukseen liitty-
vistä havainnoista ja tarvittavista toimenpiteistä. Hanketta rahoitti Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisrahasto ja Hämeen Elinkeino- ja ympäristökeskus. 
Mukana koko hankkeen toteutuksessa olivat Hämeen ammattikorkeakoulu 
(Hamk), Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistys, Päijät-Hämeen metsänhoitoyh-
distys, Tapio Oy ja Etelä-Suomen salaojakeskus. Osatehtävän 4 päävastuullisena 
olivat Hamk ja Tapio Oy, päätavoite oli koota vesiensuojelurakenteiden kunnos-
tuksen hyviä käytänteitä. Tiedon keruuseen käytettiin sähköpostilinkkinä lähe-
tettyä sähköistä kyselylomaketta (liite 1). Avoin kyselylinkki lähetettiin syksyllä 
2017 vesiensuojeluun liittyviin kunnostusojituksiin osallistuneille tahoille, jotka 
tekevät tai suunnittelevat vesiensuojelurakenteiden kunnostuksia.  
 
Kyselyyn saatiin yhteensä 12 vastausta. Kyselyyn vastanneiden ja kunnostettu-
jen kohteiden joukossa oli eniten putkipatoja (5kpl) ja toiseksi eniten oli laskeu-
tusaltaita (3kpl). Lisäksi oli kosteikko (1kpl), pintavalutuskenttä (1kpl), pohjapato 
tai muu patorakenne (2kpl) ja ojakatkot (1kpl). Joissakin kohteissa tehtiin tai 
huollettiin useita ratkaisuja samalla kerralla. Suurin osa kohteista sijaitsi Etelä-
suomessa, enimmäkseen Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.  
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Taulukko 1: Vesiensuojelurakenteiden jakauma kyselyn tuloksista, (Taina Rau-
daskoski 2018) 

 
Osatehtävän 4 tavoitteena oli koota hankkeen osatehtävässä lähetetyn kyselyn 
ja materiaalin pohjalta tämä raportti. Raportin lisäksi aineistosta laaditaan oh-
jeistus ja ohjekortit, joissa huomioidaan yleisimmät metsätalouden vesiensuo-
jelurakenteisiin liittyvät kunnostustarpeet ja niihin liittyvät tyypillisimmät ongel-
mat. Raportin ja ohjeistuksen laatimiseen osallistuvat Hamk ja Tapio Oy. Ohje-
korttien ja ohjeistuksen tarkoitus on antaa selkeitä ohjeita ja tuoda hyväksi ha-
vaitut käytänteet metsätalouden vesiensuojelun kunnostustoimenpiteitä teke-
ville tai suunnitteleville tahoille. 
 
Sähköpostilla lähetetyn kyselylomakkeen lisäksi tietoja täydennettiin puheli-
mitse tehtyjen haastattelujen perusteella. Puheluissa saatiin täydentävää lisä-
tietoa kohteista ja niiden olosuhteista, sekä kunnostuksen syistä. Haastatteluun 
vastasi 7 henkilöä, joista yhdellä henkilöllä oli 5 erilaista esimerkkikohdetta, ja 
yhdellä kaksi. Lopuilla haastateltavilla oli yksi esimerkkikohde vastauksen lähtö-
kohtana. Haastateltavat toimivat vesiensuojelun asiantuntijatehtävissä, suun-
nittelijoina, työnjohtajina ja maanomistajien edustajina. Kysely oli lähetetty am-
mattilaisille ja eri toimijatahoille.  
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3 VESIENSUOJELUN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TAVOITTEET JA VIRAN-
OMAISTAHOJEN TEHTÄVÄT 

 
  

Vesiensuojelun tavoitteena on vähentää merkittävästi vesistöihin päätyvää kiin-
toaineskuormaa ja ravinteita, ja parantaa siten vesistöjen tilaa. Erilaiset vesien-
suojelurakenteet toimivat kiintoaineen ja ravinteiden pidättäjinä. Vesiensuoje-
lurakenteilla tavoitellaan myös tulva-aikaista vedenpidätystä ja virtaaman hidas-
tamista. Viranomaistoiminnan periaate on pyrkiä ohjaamaan vesiensuojelutoi-
mintaa, metsätaloutta ja maataloutta kestävällä tavalla, sekä tukea asetettuja 
tavoitteita.  
  

3.1 Suomen Metsäkeskus l. Smk 
  
Ojitusta tai vesiensuojelurakenteiden kunnostusta suunniteltaessa metsätalous-
maalle maanomistajan kannattaa olla yhteydessä Suomen metsäkeskukseen. 
Smk;n asiantuntijat auttavat tarvittaessa kunnostuksen suunnittelussa ja met-
sään liittyvissä tukiasioissa.  
  
Smk päättää metsänhoitoon myönnettävästä rahoituksesta, joka tulee valtion 
budjettirahoituksesta ja perustuu kestävän metsätalouden rahoituslakiin eli Ke-
meraan.  (Suomen metsäkeskus, Tuki suometsien hoitoon 2016.)  
  
Ojien kunnostukseen liittyvää Kemera- tukea on yleensä tuki suometsän hoitoon 
tai joissakin tapauksissa tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin. Erilaisten Kemera-
tukien ehdot on lueteltu Metsäkeskuksen Kemera-oppaassa. (Suomen metsä-
keskus, Tuki suometsien hoitoon 2016.)  

 

3.2 Kestävän metsätalouden rahoituslaki l. Kemera  
  
Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) tarkoitus on edistää ekologista, 
sosiaalista ja taloudellista metsänkasvatusta. Laissa mainittujen eri tavoin koh-
dennettavien tukien on tarkoitus edistää metsänkasvua, kunnossapitää metsä-
talouden tieverkkoa, pitää yllä metsien biologista monimuotoisuutta ja edistää 
metsien sopeutumisvalmiutta ilmastonmuutokseen. Kemera- tuet on tarkoi-
tettu luonnollisten henkilöiden omistamien metsien hoitotoimiin, jotka muutoin 
olisivat taloudellisesti heikosti kannattavia. Metsän omistaja löytää tietoa Ke-
mera- tuista metsäkeskuksen verkkosivuilta. (Suomen metsäkeskus, Kemera-
tuet 2016.)  
  
Kemera- tukia voidaan kohdistaa metsälaissa säädettyyn soveltamisalaan tai 
laissa lueteltuihin poikkeuksiin. Kemera- rahoitusta myönnetään valtion talous-
arviossa vuosittain osoitetun määrärahan sallimissa rajoissa. (Suomen metsä-
keskus, Kemera-tuet 2016.)  
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Kemera- tuettu hoitosuunnitelma tulee toteuttaa 3 vuoden kuluessa tuen myön-
tämisestä. Kunnossapitoon ja toimivuuden seurantaan tarvitaan myös maan-
omistajan panostusta. (Suomen metsäkeskus, Kemera-tuet 2016.)   
 

3.3 Elinkeino-, ympäristö-, ja liikennekeskus (Ely)  
  
Kunnostusojitukseen liittyy yleensä ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle tai valvo-
valle taholle. Ilmoitus tehdään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
(ELY). ELY- keskus toimii valvovana tahona yhdessä kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen kanssa. ELY- keskuksella ei ole lupaviranomaistehtäviä. Ilmoitus-
velvollisuus ei koske vähäisiä toimenpiteitä, kuten pienialaisia kunnostusojituk-
sia tai ojitus- ja naveromätästystä muun metsänhoidon yhteydessä, tai muita 
vähäiseksi luokiteltavia toimenpiteitä.   
  
Ely-keskuksessa arvioidaan vesiensuojelurakenteita koskevat suunnitelmat, ja 
tarvitseeko niitä varten anoa erityistä lupaa Aluehallintovirastolta (AVI). Toimen-
pideilmoitus ELY;lle tulee tehdä viimeistään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen 
aiottua suoritusajankohtaa. ELY;lle ei tarvitse ilmoittaa, mikäli toimenpide on 
aluehallintoviraston (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätök-
sellä hyväksytty. ELY;lle ilmoitusvelvollisuutta ei siis ole, mikäli toimenpiteisiin 
on saatu lupa toiselta viranomaistaholta, kuten AVI;lta, kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselta, tai asia on käsitelty ojitustoimituksessa. (Ely-keskus 
2013., Toivonen & Korkiakoski 2014.)  
  

3.4 Aluehallintovirasto (AVI)  
  
Vesilaissa (587/2011) on määritelty Aluehallintovirasto (AVI) lupaviranomaiseksi 
vesilain edellyttämissä toimenpiteissä. AVI;n lupaa tulee anoa suuremmissa ve-
siensuojeluhankkeissa esimerkiksi turvetuotantoalueen vesiensuojelurakentei-
siin, sekä patoturvallisuuslain edellyttämissä laajemman mittakaavan kokonai-
suuksissa, ja vesistön pysyvään vedenkorkeuteen vaikuttavissa rakenteissa. 
Metsätalouden kunnostusojitushankkeissa AVI;n lupaa ei yleensä tarvita.   
 

3.5 Ojitukseen ja vesiensuojeluun liittyviä lakeja ja asetuksia  
 

Vesilaissa (587/2011) on määritelty Aluehallintovirasto (AVI) lupaviranomaiseksi 
vesilain edellyttämissä toimenpiteissä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) toimivat valvontaviranomaista-
hoina. Ojituksesta ja ojitustoimituksen toimivallasta on määrätty erikseen vesi-
lain (587/2011) viidennessä luvussa.   
  
Lakia peruskuivatustoiminnan tukemisesta (947/1997) sovelletaan vain maan-
viljelysalaan kohdistuvaan kuivatukseen ja siihen liittyvään ojitukseen, joten se 
ei koske talousmetsiin kohdistuvaa kuivatusta.  
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4 VESIENSUOJELURAKENTEIDEN KUNNOSTUKSEN KÄYTÄNTEET KYSELYN 
KOHTEISSA  

Kunnostuskohteina hankkeen osatehtävän 4 kyselyssä olivat esimerkiksi putki-
padot, laskeutusaltaat, lietekuopat, pintavalutuskenttä, pohjapadot, ja kaivu-
katkot. Osatehtävän 4 viidessä kohteessa vesiensuojelurakenteen huollon yh-
teydessä poistettiin kasaantunutta kiintoainesta. Muita kyselyssä ilmenneitä yk-
sittäisiä syitä oli patorakenteen sortuminen, lahonnut juurakko patoraken-
teessa, vanha ja vettynyt levyrakenne, väärin tehty patorakenne ja putkipadon 
mutkan irtoaminen tulva-aikana. Kiintoaineen liiallinen määrä oli ollut yleisin 
huoltotarpeiden aiheuttaja kyselyn vesiensuojelurakenteissa. Kaikkien kunnos-
tusta tarvinneiden kohteiden tarkka alkuperäinen ikä ei ollut tiedossa, huoltoa 
oli tarvittu viidessä kohteessa vuoden sisällä rakentamisesta. Neljä kohdetta oli 
vanhempia, yksi noin 20 vuotta vanha, yksi noin 7 vuotta vanha ja kaksi noin 15 
vuotta vanhoja.   
 

 
Taulukko 2: Vesiensuojelurakenteiden kunnostuksen syyt tehdyssä kyselyssä 
(Taina Raudaskoski 2018) 
 
Useissa kohteissa kustannuksia ei tullut lainkaan tai niitä ei laskettu. Useimmat 
kustannusvapaat kohteet oli tehty talkootyönä, tai ne olivat vähäisiä ja hyvin 
pienimuotoisia toimenpiteitä, jotka maanomistajat hoitivat käsin tai omalla ka-
lustollaan. Kustannustaso vaihteli 0€ ja 30 000€ välillä, riippuen hankkeen laa-
juudesta. Kustannuksiltaan kallein hanke oli järven vedenpinnan pysyvään pin-
nantasoon vaikuttava patorakenne, jolla nostettiin vedenpintaa aiemmalle 
luonnolliselle tasolle, ja jonka toteuttamiseksi tarvittiin laajempimittaista suun-
nittelua, sekä aluehallintovirastolta (AVI) patolupa.  
 
Kohteissa olleiden putkipatojen ja laskeutusaltaiden ongelmat koskivat usein al-
taan täyttymistä. Syy vesiensuojelurakenteen kunnostukseen ryhtymiselle oli al-
taan täyttyminen lietteellä ja siihen johtanut rakenteellinen vika, kuten liitoksen 
irtoaminen putken mutkakohdasta.  
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Altaiden tyhjennys oli vastausten perusteella ollut yleensä melko edullinen tai 
kustannuksia ei ollut aiheutunut ollenkaan. Tuoreeltaan kaivutöiden jälkeistä 
lietettä oli tyhjennetty myös lapiotyönä. Kyselyn vastauksia täydennettiin puhe-
linhaastatteluilla, koska useissa vastauksissa oli mainittu lietekuoppien täytty-
misongelmat. Joissakin kohteissa lietekuopilla oli kuitenkin tarkoitettu allasta. 
Puhelimitse tehdyssä lisähaastattelussa altaiden täyttymiselle epäiltiin usein 
syyksi yläpuolisten ojien eroosio-ongelmia, kaivukatkojen puuttumista ja ylä-
puolisen ojalinjaston kuntoa. 

 
Tähän koottiin kyselyssä mukana olleita vesiensuojelurakenteita, sekä niiden 
kunnostukseen liittyviä käytännön huomioita. Eri rakenteita koskevat käytän-
nön toimenpiteet on koottu hankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta, ja 
täydennetty puhelinhaastatteluilla kyselyyn vastanneiden henkilöiden kanssa. 

4.1   Putkipadot 

Putkipato oli kyselyyn vastanneiden yleisin vesiensuojelurakenne. Putkipatojen 
toiminnassa havaittuja ongelmia oli vastausten mukaan ollut kiintoaineesta 
täyttynyt allas tai altaan puuttuminen kokonaan, mutkan irtoaminen putken lii-
toskohdasta, putken täyttyminen roskalla ja patorakenteen vääränlainen toteu-
tus. Vääränlainen toteutus huomattiin putkipatoa rakentaessa, tai pian sen jäl-
keen, eikä siitä koitunut pidempiaikaisia seurauksia.  
 
Yhdessä putkipadossa oli myös jako-oja, jonka tehtävä on tasata virtaamaa 
tulva-aikana. Jako-oja alkoi pidättää vettä tulva-aikana, syy oli jako-ojan pohjalla 
oleva kallio, joka pidätti vettä. Korjaukseksi ojan paikkaa siirrettiin kaivinkone-
työnä.  
 
Altaan täyttyminen oli yleisin huoltotoimenpiteiden aiheuttaja putkipadossa. 
Usein ongelmia oli koitunut myös putkeen ajautuneesta irtonaisesta aineksesta, 
kuten risuista ja heinistä. Joissakin tapauksissa irtoaines oli tukkinut putken. Yh-
dessä kohteessa pato oli rakennettu kivennäismaalle, ja sen sisään jäänyt kanto 
aiheutti myöhemmin patorakenteen vuotamisen sivusta. Kyseinen kohde kor-
jattiin kaivinkonetyönä noin tunnissa.  
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Liian matala ja löyhä putkipato (Riikka Salomaa, Suomen metsäkeskus 2017) 
 
Putkipatojen yleiseksi ongelmaksi mainittiin täydentävässä puhelinhaastatte-
lussa myös väärä tai riittämätön mitoitus toteutusvaiheessa. Väärin mitoite-
tuissa putkipadoissa oli yhteistä myös tulvaveden määrän aliarviointi, siitä joh-
tunut putkipadon riittämätön korkeus, putkien väärä sijainti veden keskikorkeu-
teen nähden, sekä patorakenteen riittämätön tukeminen. Patorakenteen riittä-
mätön tukeminen oli ollut myös rakenteen sortumisen ja syöpymisen syy.  

4.2 Laskeutusaltaat 

Laskeutusallas oli tehdyssä kyselyssä toiseksi yleisin vesiensuojelurakenne. Las-
keutusaltaan ongelmat olivat hyvin samankaltaisia kuin putkipatojenkin, ja 
niissä oli liialliseen kiintoainesmäärään liittyviä ongelmia. Kiintoainetta oli pois-
tettu yhdessä kohteessa aiemmin myös imuruoppaamalla, mutta tilapäinen kui-
vatus ja kaivaminen kaivinkoneella oli viimeisimmällä kerralla havaittu tehok-
kaammaksi keinoksi. Yhdessä noin 20 vuotta vanhassa laskeutusaltaassa oli on-
gelmana myös liian jyrkät ja eroosioherkät reunat, jotka olivat valuneet altaan 
pohjalle. Tyhjentäminen tehtiin kesäaikaan, maaperän ollessa mahdollisimman 
kuiva.  
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Laskeutusallas (Petra Korkiakoski 2017) 

 
Vantaanjokeen laskevan kapeahkon puron ylävirrassa olevassa laskeutusal-
taassa (koko 10x8m ja keskisyvyys n. 1m) oli maa-ainesta taimenen kutu-
soraikon päällä, ja maa-ainesta piti siksi poistaa kaivinkoneella. Kaivinkonetyöt 
oli ajoitettu puintien jälkeiseen aikaan syksyllä. Ensimmäinen maa-aineksen 
poisto on tehty imuruoppaamalla vuonna 2010, seuraava tehtiin syksyllä 2017 
kaivinkoneella.  Kaivutöiden aikana virtaus ohjattiin putkilla ja levyrakenteella 
altaan ohi, jotta kiintoaines ei lähde liikkeelle veden mukana. Muutaman tunnin 
kuivatuksen jälkeen kiintoainetta päästiin poistamaan pitkäpuomisella kaivinko-
neella. Kyseisen kohteen hinta-arvio ja toteutuneet kustannukset olivat noin 3 
500€. Kustannukset säilyivät maltillisena, koska ruoppaus tehtiin puintien jäl-
keen ja kaivettu maa-aines saatiin läjittää maanomistajan luvalla sänkipellolle, 
eikä sitä tarvinnut kuljettaa pois. Kiintoaineen poisto kutusoraikon päältä onnis-
tui hyvin sateisesta syksystä huolimatta. Toteutusajankohtaan sattui kuivempi 2 
viikon ajanjakso jolloin syyssateet ei olleet niin runsaita. Kohde onnistui koko-
naisuudessaan hyvin, ja sen suunnittelijat ja toteuttajat pitivät onnistumisen 
keskeisimpänä tekijänä uoman tilapäistä kuivatusta ennen toimenpiteitä, koska 
sen avulla voidaan estää kiintoaineen huuhtoutuminen alapuolelle.  

4.3 Kaivukatkot l. ojakatkot l. perkauskatkot 

 
Kaivukatkoja oli yhdessä kohteessa kyselyyn vastanneista. Kaivukatkoja oli tässä 
kuvattu nimellä ojakatkot. Ojakatkot olivat uudistettavaan ojaan jätettäviä kai-
vamattomia kohtia, joiden pintakasvillisuuteen tai maaperään ei koskettu, vaan 
ne jätettiin ennalleen ehkäisemään kiintoaineiden kulkeutumista.  

 
Kaivukatkojen sijainnin ja pituuden suunnittelua pidettiin tärkeänä, koska ne 
saattavat pidättää liikaa vettä sijaitessaan väärissä kohdissa, tai liian pitkinä.   
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Katkoista ei koidu kustannuksia muun kunnostusojituksen yhteydessä. Täyden-
tävässä puhelinhaastattelussa korostettiin ojakatkojen jättämisen seurantaa, ja 
esille nousi esimerkiksi tarpeen vaatiessa pajukon raivaus sekä raivausjätteen 
poiston tärkeys ojan penkereeltä, jotta raivausjätteestä ei pääsisi ravinteita tai 
roskaa ojalinjastoon.  

4.4 Kosteikko 

Yhdessä kohteessa kunnostettiin vesiensuojelukosteikko. Kosteikon pinta-ala oli 
laaja ja sen toteutus oli osa suurempaa vesiensuojeluhanketta. Kosteikon kun-
nostustarve johtui sen täyttymisestä kiintoaineella. Kosteikon kohteessa kustan-
nuksia ei koitunut maanomistajille, ministeriö rahoitti kohteen kustannuksista 
50% ja Pyhäjärven suojeluohjelma loput 50% hankerahoitusosuudella. Kunnos-
tuksen kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 6 000€. Ruoppaus tehtiin pit-
käpuomisella kaivinkoneella. Kunnostusta ei kuitenkaan voitu tehdä koko kos-
teikkoalueelle, koska yksi maanomistaja ei antanut lupaa tehdä kaivuutöitä alu-
eellaan.  

4.5 Pintavalutuskenttä 

Kyselyn kohteissa oli yksi Vapon turvetuotantoalueen pintavalutuskenttä, jonka 
penkka oli rakennettu turvemaan päälle. Ongelmat aiheutuivat turvemaan syö-
pymisestä patorakenteessa. Syöpyminen johtui liian lähellä rakennetta olevasta 
eristysojasta, ja vedet alkoivat johtua sen kautta pintavalutuskentän sijaan. 
Penkka pengerrettiin kaivinkoneella uudelleen ja eristysojia laitettiin umpeen 
sekä kaivettiin uudelleen kauemmaksi. Kohteen kustannukset eivät ole tiedossa, 
kustannuksista vastasi Vapo.  
 
Turvetuotantoalueen pintavalutuskentän rakenne poikkesi muista vesiensuoje-
lurakenteista, koska turvetuotantoalueella vesien kulku eteenpäin on estetty, ja 
vesi joko haihtuu tai johdetaan eristysojan kautta luonnontilaiselle alueelle haa-
rukkaojien avulla levittäen. Turvetuotantoalueella veden läpivirtausta ei sallita 
vapaasti, kuten muissa vesiensuojelukohteissa. Turvetuotantoalueen suositeltu 
pintavalutuskentän minimipinta-ala on 4,9 % koko valuma-alueen koosta, kun 
metsätaloudessa sama minimi prosenttiluku on 1 %. Turvetuotantoalueen pin-
tavalutuskentän koko on suurempi, koska turvetuotannossa kuormitus on jatku-
vaa.   

4.6 Pohjapato tai muut patorakenteet 

Kyselyssä mukana olleista vaativin rakenne oli pato, jonka tehtävänä on pitää 
järven pinta tietyllä korkeudella. Ongelmia aiheutti 1990-luvulla tehty luvaton 
patorakenne, jonka rakenteiden petettyä järven veden pinta oli jatkuvasti alhai-
nen. Padon onnistumisessa pidettiin keskeisenä sitä, että toteutuksesta oltiin 
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yksimielisiä, ja alusta asti yhteistyössä olivat mukana vesialueen omistajat, mök-
kiläiset, osakaskunta, Kankaistenjärven suojeluyhdistys ja viranomaiset. Pohja-
pato toteutettiin siten, että kalojen ja rapujen kulku ei esty. Uuden rakenteen 
tukena on 10mm paksu teräslevy. Kyseinen patorakenne oli toteutukseltaan 
vaativin kyselyyn vastanneista, sen hinta oli 30 000€. Kustannuksiin on laskettu 
mukaan suunnittelutyöt, Aluehallintoviraston patolupa, valvontakustannukset 
ja arvioidut talkootyötunnit, jotka huomioitiin saadun leader-rahoituksen kus-
tannus osuutena.  
 
Toinen patorakenne oli pohjapato, joka rakennettiin uudelleen yläjuoksulle ja 
perään tehtiin lisäksi laskeutusallas. Vanha puusta ja vanerista tehty rakenne oli 
15 vuotta vanha ja alkanut lahoamaan. Entiseen paikkaan uutta pohjapatoa ei 
voitu märkyyden takia tehdä, mutta vanha rakenne jätettiin paikoilleen. Koh-
teen kustannukset ei ollut tiedossa.  
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5 VESIENSUOJELURAKENTEIDEN KUNNOSTUKSEN SYYT JA KÄYTÄNTEET 

Kyselyyn vastanneiden kohteissa tavoitteina oli tasata virtaamia, vähentää kiin-
toainesten kulkeutumista, estää ravinteiden kulkeutumista, suojella taimenen 
vaellusta, pitää kutupaikat kutemiskelpoisina ja toimia tulvahuippujen tasaajina. 
Useissa kohteissa ongelmat koostuivat hyvin samankaltaisista osatekijöistä, ja 
suuressa osassa ongelmat liittyivät joko suoraan tai välillisesti kiintoaineiden lii-
alliseen määrään. Kyselyn perusteella noin puolessa kohteiden määrästä huol-
lon tarve oli koitunut pelkästään tai enimmäkseen kiintoaineen runsaasta mää-
rästä. Myös rakenteiden ikä, aiempi kunnostuksen puute, maalajien ja maape-
rän eroosioherkkyyden huomioiminen rakenteita tehdessä olivat kunnostuk-
seen johtaneita tekijöitä.  

 
Kyselyn tuloksia tarkennettiin haastattelemalla puhelimitse kyselyyn vastan-
neita. Kiintoaineiden määrän koettiin yleisesti johtuvan yläpuolisissa ojastoissa 
mahdollisesti olevista eroosio-ongelmista, ja siitä ettei niitä ollut tunnistettu 
ajoissa ongelmien aiheuttajiksi. Maaperän tarkka tunnistaminen ja mahdollisen 
eroosion huomioiminen, sekä yläpuolisten ojastojen kunnon kartoitus koettiin 
olevan tärkeää huomioida ennen kunnostukseen ryhtymistä. Perusteellinen ja 
kohteeseen yksilöity suunnittelu sekä ennakointi koettiin tärkeäksi rakenteiden 
toimivuuden kannalta.  

 
Useissa pienimuotoisissa vesiensuojelurakenteissa huolto pystyttiin tekemään 
kokonaan kustannuksitta, tai pienillä kustannuksilla. Pienemmät kohteet olivat 
lähinnä pienimuotoisia korjauksia, jotka maanomistajat toteuttivat itse, suun-
nitteluapua saatiin asiantuntijoilta. Suuremmat ja laajamittaisemmat vesiensuo-
jelurakenteet toteutettiin hankkeina, eikä niistä koitunut kustannuksia maan-
omistajille. Useimmat vähäisemmät toimenpiteet koskivat putkipatoja, joita ky-
selyyn vastanneista oli eniten. Toimenpiteitä olivat usein vähäiset kaivinkone-
työt. Putken avaaminen käsin oli myös yksi yleiseksi koettu toimenpide. Kaiken 
kaikkiaan kustannuksia ei koitunut maanomistajille ja työmäärä vesiensuojelu-
rakenteiden kunnossapidossa oli vähäistä.  
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Liite 1 
Kysely 
 

 

Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon kokemuk-
set - kysely asiantuntijoille  

   
Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa kokemuksia pelto- ja metsäojien vesien-
suojelurakenteiden  
kunnostamisesta ja hoidosta. Selvityksessä löydetyistä esimerkeistä laaditaan ra-
portti syksyn 2017  
aikana. Kunnossapidon kokemusten peruusteella laaditaan maanomistajille, oji-
tusyhteisöille ja muille  
vesiensuojelurakenteiden kunnossapidosta vastaaville tiiviit ohjeistukset eri tyyp-
pisten  
vesiensuojelurakenteiden hoitoon ja kunnossapitoon.  
   
Selvitys on osa Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa OK - Ojat kuntoon -
hanketta, jossa  
osatoteuttajina ovat Etelä-Suomen salaojakeskus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-
Häme ry,  
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry ja Tapio Oy. Lisätietoa hankkeesta löydät 
osoitteesta:  
www.hamk.fi/ojatkuntoon.  

  
  

   
1. Kunnossapitokohteen nimi  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
   
2. Rakenteen tyyppi ja tarkoitus  
Esim. virtaaman hidastaminen, kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen, eroosion 
vähentäminen jne.  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
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3. Kunnostuksen syy  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
  

4. Kunnostuksen ajankohta ja rakenteen ikä kunnostushetkellä  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
   
5. Kunnostuksen toteutustapa  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
   
6. Kunnostuksen kustannukset (jos tiedossa)  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
   
7. Alkuperäisen rakenteen kustannukset (jos tiedossa)  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
    

8. Kunnostuksen toteuttaja ja rahoitus  
Toteutettiinko kunnostus maanomistajan/omistajien omana työnä vai saatiinko 
kunnostamiseen muuta  
tukea?  
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________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
  

9. Muuta huomioitavaa kunnostuksesta  
Esim. mikä onnistui hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin?  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
    

10. Sijainti  
Kerro kohteen sijainnista sanallisesti. Seuraavan kysymyksen kohdalle voit lisätä 
sijaintikartan.  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  
   
________________________________________________________________  

  
  

11. Kuvia kohteesta  
Lisää kuvat tiedostoina. Voit halutessasi liittää tähän myös sijaintijartan.  
   
   
12. Vastaajan yhteystiedot  
   
Nimi                              ________________________________  
   
Sähköposti                  ________________________________  
   
Puhelin                        ________________________________  
   
Yritys / Organisaatio   ________________________________  
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