Purojen hoi to maatalousalueilla
Lu o n non m uka i ne n pe ru s ku ivatu s

Purot ovat tärkeä osa ves iekosysteemiä

1 Perattu puro

2 Valtaoja

2

Valuma-alueilta kertyvät pintavedet kulkeutuvat
norojen, ojien ja purojen kautta jokiin ja niitä pitkin
aina mereen saakka.
Purot lähiympäristöineen ovat monien lajien tärkeitä
elin- ja lisääntymisalueita. Happirikas, virtaava vesi
sekä suojapaikkojen ja ravinnon runsaus ovat luoneet edellytykset ainutlaatuisen eliöstön kehittymiselle. Purosta voi löytää esimerkiksi uhanalaisen
jokihelmisimpukan, ravun tai kutevan taimenen.

piennar, 1 metri

suojakaista, 3 metriä

4

3 Luonnontilainen puro

1

suojavyöhyke, 15 metriä

4 Noro

Purot (1,3) ovat jokea pienempiä vesistön uomia. Myös ojamaisiksi kaivetut uomat (1) luokitellaan
puroiksi, jos niissä virtaa vettä ympäri vuoden. Näillä uomilla voi olla kalataloudellista merkitystä ja
niiden uudelleen perkaamiseen on tarvittaessa haettava vesioikeudellinen lupa. Peruskuivatuksen
tarpeisiin kaivetut valtaojat (2) kokoavat sala- piiri- ja sarkaojien vedet. Harvinaistuneet, luonnontilaiset purot (3) ovat ainutlaatuisia elinympäristöjä. Puroa pienempiä luonnonuomia ovat norot (4).
Niiden muuttaminen on vesilain säädösten perusteella kiellettyä muualla kuin Lapin läänissä.
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Ympäri stön huom ioon ottam inen osaks i
maatalouden kuivatuskäy täntöjä
Maanviljely Suomessa ei olisi mahdollista ilman peltojen kantavuutta ja salaojituksen toimivuutta takaavaa peruskuivatusta. Lähes kaikki peltoalueiden
läpi virtaavat purot on perattu ja osittain oiottu maankuivatuksen tarpeisiin.
Uomia joudutaan aika ajoin myös perkaamaan uudelleen.
Perkaukset huonontavat uomien ekologista tilaa ja aiheuttavat muun muassa
liettymistä alapuolisessa vesistössä. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä purojen uudelleenperkaus ja hoito voidaan toteuttaa perinteistä
perkaamista kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin. Menetelmillä pyritään
luomaan edellytykset uoman luontaiselle kehittymiselle ja vähentämään sitä
kautta kunnossapitotarvetta ja -kustannuksia. Toimenpiteiden tavoitteena on
peltojen kuivatustilan parantamisen lisäksi turvata kalojen, rapujen ja muiden
eliöiden elinmahdollisuudet uomissa sekä luoda purovesistöistä maisemaa
elävöittäviä vyöhykkeitä usein yksipuolisten peltoalueiden keskelle.
Esitteessä kerrotaan luonnonmukaisen peruskorjaus- tai kunnossapitohankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Esite keskittyy maatalousalueiden
puroihin, mutta useat menetelmistä soveltuvat käytettäviksi myös metsätalousalueilla sekä valtaojissa ja pienissä joissa. Esitteen toivotaan kannustavan maanomistajia, viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestöjä työskentelemään
yhdessä purovesistöjemme tilan parantamiseksi.

Luonnonmukaisen perkauksen hyötyjä:
• kuivatustilan ylläpito
• uomien kunnossapitotarpeen väheneminen
• purojen ja niiden alapuolisten vesistöjen
veden laadun paraneminen
• uoman ja sen ympäristön eliöstön, kuten kalojen ja
rapujen, elinolosuhteiden paraneminen
• maisemakuvan ja virkistyskäyttömahdollisuuksien
monipuolistuminen.

Perkaukset ovat muuttaneet purojen ekologiaa ja hydrologiaa
Kun purosta poistetaan kasvillisuus, kivet ja mutkat, sen luontaiseen kulumiseen, kulkeutumiseen ja kasautumiseen perustuva tasapainotila häiriintyy. Mutkien suoristaminen ja
luontaisten tulva-alueiden puuttuminen voimistaa veden virtausnopeutta ja aiheuttaa sekä
luiskien eroosiota että uoman pohjan syöpymistä. Uoman yläjuoksun eroosio aiheuttaa alajuoksulla kiintoaineen kerrostumista ja veden laadun heikkenemistä. Liettynyt uoma mataloituu, virtavesien kasvillisuus korvautuu vähitellen seisovien vesien lajistolla ja uoma
alkaa kasvaa umpeen. Umpeenkasvaneita uomia joudutaan perkaamaan uudelleen, mikä
heikentää edelleen puron ekologista tilaa ja alapuolisten vesistöjen veden laatua.
Vain harvat lajit viihtyvät suorassa ja tasapohjaisessa uomassa, josta on poistettu suojapaikkoja ja ravintoa tarjoava kasvillisuus, kivet ja puuaines. Peratusta purosta puuttuvat
virtausnopeudeltaan vaihtelevat osuudet, jotka tarjoavat elinalueita sekä lähes seisovaa
että voimakkaasti virtaavaa vettä vaativille eliölajeille. Leveäksi kaivettu uoma voi kesäisin
kuivua lähes kokonaan. Virtavesille tyypillinen pohjaeläimistö häviää uomaa toistuvasti perattaessa. Kutusoraikkojen liettyminen tukehduttaa kalojen mätimunat eivätkä kuoriutuneetkaan kalanpoikaset selviydy sameassa vedessä. Luontaisten tulva-alueiden ja kosteikkojen
puuttuminen vähentää myös uomia ympäröivien alueiden monimuotoisuutta.

Perinteiseen tapaan tehty perkaus heikentää puron ekologista tilaa.
Kuvissa sama uoma ennen ja jälkeen perkauksen.
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Luonnonmukainen peruskuivatus edi stää maatalouden ves iensuojelua
Pelloilta huuhtoutuvat ravinteet kulkeutuvat isompiin vesistöihin valtaojien ja purojen kautta. Maatalousalueiden tehokkaalla kuivattamisella voidaan vähentää ravinnekuormitusta,
kun salaojat toimivat eivätkä tulvat nouse pelloille. Luonnonmukaisia peruskuivatusmenetelmiä käyttämällä uomien vedenjohtokyky voidaan turvata ja samanaikaisesti parantaa veden laatua erilaisilla toimenpiteillä. Monimuotoinen uoma tulvatasanteineen myös pidättää
veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta paremmin, kuin suora, paljas uoma.
Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmien käyttö kuivatushankkeissa tukee Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisen vesienhoidon suunnittelun
ja vesien kestävän käytön tavoitteita. Menetelmien soveltamista peruskuivatushankkeisiin
edellytetään uusitussa maankuivatusoppaassa(1 ja ojitustoimitusohjeissa(2.
Liikkalan kylän Pekinojan syventäminen ja leventäminen 1930-luvulla. Valtaosa perkauksista ja
uudisojituksista tehtiin 1950–70-luvuilla, jonka jälkeen peruskuivatustoiminta on jatkunut enimmäkseen uomien kunnossapito- ja peruskorjaushankkeina. Kuva Mänttärin Sukuyhdistys ry:n
kuva-arkisto.

Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen periaatteita:
• Perkauksen tarve arvioidaan perusteellisesti.
• Uoman ympäristöarvot selvitetään hanketta suunniteltaessa.
• Toimenpiteet kohdennetaan ongelma-alueille.
• Mutkittelevien uomien suoristamista vältetään.
• Vedenjohtokykyä parannetaan tulvatasanne-alivesiuomamenetelmällä (ks. s. 7).
• Luiskia sitovaa kasvillisuutta ja rantapuustoa pyritään säästämään.
• Kaivutyön yhteydessä toteutetaan kiintoaineen huuhtoutumista vähentäviä toimenpiteitä
(esimerkiksi pohjakynnykset, lietekuopat, kosteikot).
• Kaivetuille alueille palautetaan kasvillisuus kylvämällä tai jättämällä paikoin
muokkaamattomia kohtia luontaisesti siementämään.
• Rannikoiden alunamailla varotaan kuivatussyvyyden lisäämistä vesistöjen
happamoitumisriskin takia.

Alunamaat – tasapainottelua maaperän happamuuden kanssa
Pohjanlahden rannikolla esiintyy runsaasti happamia sulfaatti- eli alunamaita, jotka
ovat maankohoamisen seurauksena kuiville jäänyttä entistä merenpohjaa. Luonnontilassa alunamaiden merkitys vesistöjä happamoittavana tekijänä on pieni. Kun maaperä ojitetaan esimerkiksi pelto- ja metsämaan kuivatuksen yhteydessä, sedimenttien
sisältämät rikkiyhdisteet hapettuvat sulfaattimuotoon ja maaperän ja sieltä huuhtoutuvien kuivatusvesien pH laskee voimakkaasti. Alunamaiden aiheuttama vesistöjen
happamuus on paikallisesti suuri ongelma, jonka näkyvimpänä haittana ovat ajoittain
toistuvat kalojen joukkokuolemat.

Pohjakynnysten avulla vedenpinnan korkeus voidaan säilyttää halutulla tasolla myös kuivana kautena ja ehkäistä maaperän liiallista kuivumista. Mutkittelun palauttaminen, alivesiuoman rakentaminen
ja uoman karkeuden lisääminen esimerkiksi kivi- ja puuaineksen avulla voivat jonkin verran ehkäistä
happamoitumishaittojen syntyä. Alunamailla maankuivatuksesta aiheutuvaa vesistöjen happamoitumisriskiä voidaan vähentää myös vedenpinnan korkeuden kesä- ja talviaikaisella nostolla, joka voidaan
toteuttaa säätösalaojituksen avulla. Pohjaveden pinta pidetään niin korkeana kuin se viljelyn kannalta
on mahdollista, jotta maaperän hapettuminen ja sen aiheuttama vesistökuormitus jäisivät mahdollisimman pieniksi.

1) Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu. Pajula ja Järvenpää (toim.). 2007. SYKEra 23/2007. 2) Ojitustoimitusopas. Pajula (toim.). 2003. MMM:n julkaisuja 4/2003.
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Luonnonmukai sen peruskuivatushankkeen toteuttam inen
Luonnonmukaisia menetelmiä voidaan käyttää sekä laajamittaisissa uoman peruskorjaushankkeissa että pienemmissä kunnossapitoperkauksissa. Perkaushankkeiden yhteydessä on varottava aiheuttamasta haittaa
perkausalueen alapuoliselle vesistölle tai sen osille. Uoman ympäristöarvot (esimerkiksi kalasto, ravut, simpukat ja kasvillisuus) selvitetään
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Toimenpiteet kohdennetaan ongelmakohtiin.
Hankkeen alkuvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä eri viranomaisiin. Alueellinen ympäristökeskus määrittelee tapauskohtaisesti, onko pidettävä
ojitustoimitus ja mitä lupia ja lausuntoja tarvitaan. Ympäristökeskuksesta
saa neuvoja hankkeeseen sovellettavista luonnonmukaisista perkausmenetelmistä.
Luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseksi palautuneen purovesistön
perkaus katsotaan uudisojitukseksi. Luonnontilaisia purovesistöjä on
jäljellä vähän ja niitä perataan enää hyvin harvoin. Puron uudisojitus
käsitellään ojitustoimituksessa ja se vaatii perkaussuunnitelman ja siihen
liittyvän kustannuserittelyn.
Uomien pienimuotoisia kunnostus- ja korjaustöitä, joiden tavoitteena
on pitää yllä uoman vedenjohtokykyä vanhan suunnitelman pohjalta,

kutsutaan kunnossapidoksi. Uoman kunnossapitoon ei yleensä tarvita
erillistä lupaa, vaan se voidaan toteuttaa ojitusyhtiön päätöksellä ja
yhtiön omalla kustannuksella. Kunnossapidon yhteydessä on tärkeää
säilyttää uomaan syntynyttä monimuotoisuutta. Hyvällä suunnittelulla
sitä voidaan monesti myös lisätä.
Mittavaa uoman kunnostusta kutsutaan peruskorjaukseksi. Peruskorjaus
vähäisin muutoksin voidaan tehdä ojitusyhtiön päätöksellä ilman
uutta suunnitelmaa ja sen toteutukseen voidaan hakea valtion tukea.
Alkuperäisestä suunnitelmasta oleellisesti eroava peruskorjaus, jonka
tarkoituksena on esimerkiksi kasvattaa kuivatussyvyyttä, käsitellään
kuten uudisojitushanke. Se vaatii uuden suunnitelman, joka on syytä
käsitellä ojitustoimituksessa.
Vaikka ojitusyhtiöllä on oikeus kuivattamiseen ja velvollisuus uomien
kunnossapitoon, ei kunnossapidolla saa aiheuttaa vältettävissä olevaa
haittaa. Jos uudistusojituksesta, kunnossapidosta tai peruskorjauksista
aiheutuu vesilain 1:15 §:n mukaista haittaa, on toimenpiteille haettava ympäristölupaviraston lupa. Jos aiemmasta perkauksesta on kulunut paljon
aikaa ja maanomistusolot ja maankäyttömuodot ovat muuttuneet, kannattaa kustannuksia aiheuttavia kunnossapitotöitä suunniteltaessa olla
yhteydessä alueelliseen ympäristökeskukseen.
Tulvatasanne

Suosituksia puroluokan uomia perattaessa
Uusi
suunnitelma

Ojitusyhtiön
päätös

Ojitustoimitus

Yhteydenotto
alueelliseen ympäristökeskukseen

Yhteydenotto TE-keskuksen kalatalousyksikköön

Ympäristölupaviraston lupa

Valtion
tukimahdollisuus

Huom!

Puron uudisojitus

aina

aina

tarvittaessa

aina

aina

tarvittaessa

on

Nykyään harvinainen

Kunnossapito

ei tarvita

aina

ei tarvita

tarvittaessa

tarvittaessa

ei

ei

Peruskorjaus
(vähäiset muutokset)

ei tarvita/
tarvittaessa

aina

ei tarvita

aina

tarvittaessa

ei

on

Peruskorjaus
aina
(oleelliset muutokset)

aina

tarvittaessa

aina

aina

tarvittaessa

on

Elpynyt uomaosuus

aina

tarvittaessa

aina

aina

tarvittaessa

on

aina

Elpymiskehitys
tulee ottaa huomioon
toimenpiteitä
suunniteltaessa
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Mi stä suunnitel ma?

Menetel m ien valinta

Peruskuivatushankkeita ja niiden peruskorjauksia suunnittelevat esimerkiksi
salaojasuunnittelijat ja monet yksityiset
vesirakentamiseen erikoistuneet konsultit. Hyvässä perkaussuunnitelmassa tulee
tekniseen mitoitukseen liittyvien perustietojen lisäksi ottaa huomioon seuraavat
asiat:
• tieto vesistön mahdollisista kalastollisista- ja luontoarvoista
• uoman linjaus sekä pituus- ja poikkileikkaukset, joissa on otettu huomioon
uoman monimuotoisuus
• uoman monimuotoisuutta lisäävät ja
vesiensuojelua edistävät toimenpiteet
kuten kosteikot, pohjakynnykset ja
kalaston elinolosuhteita parantavat
toimenpiteet
• työnaikaisten haittojen minimointi

Uomien perkaustarve johtuu useimmiten joko vedenjohtokyvyn
heikkenemisestä tai kuivatussyvyyden pienenemisestä. Vedenjohtokykyä parannettaessa vanha suunnitelma tarkistetaan
ottamalla huomioon uomassa edellisen perkauksen jälkeen tapahtunut kehitys. Elpymisen seurauksena syntyneitä mutkia ei
suoristeta eikä uoman pohjaa syvennetä, vaan vedenjohtokykyä parannetaan laajentamalla uomaa tulvatasanteiden avulla.
Jos ongelmana on kuivatussyvyyden pieneneminen esimerkiksi
turvemaiden painumisen takia, uoman syventäminen voi olla
tarpeen. Uoman pohjan kaivu tehdään tällöin varovasti, ja luiska
kaivetaan ainoastaan uoman toiselta puolelta.
Luonnonmukaisilla menetelmillä pyritään tekemään uoman rakenteesta kestävä ja vähentämään siten kunnossapitotarvetta.
Ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä eroosiosuojausten ja erilaisten kiintoainetta pysäyttävien rakenteiden avulla. Hankalasti
viljeltävien ja herkästi tulvivien peltoalueiden kuivattamisen vaihtoehtona on alueen muuttaminen esimerkiksi suojavyöhykkeeksi
tai kosteikoksi maatalouden ympäristötuen rahoituksella.

Ongelma

Aiheuttaja

Kiintoaineen
Uoman
kulkeutuminen
umpeenkasvu
ja kasautuminen

Toimenpiteitä
Kiintoaineen pysäyttäminen esim.
kosteikoilla, uoman kaivaminen
luonnonmukaisin menetelmin,
niitto ja raivaus

Uoman
syöpyminen

Syöpymisherkkä maaperä
ja/tai maaperään nähden
liian kaltevaksi kaivettu
uoma

Luiskien loiventaminen, tulvatasanteiden kaivu, uoman vahvistaminen kiviaineksella ja kasvillisuudella, pohjakynnykset

Peltojen
painuminen

Pellon tiivistyminen
kuivatuksen ja viljelyn
vaikutuksesta (turvemaat)

Kevennetty maanmuokkaus, säätösalaojitus

Alunamaat

Maaperän luontaisesti
sisältämät rikkiyhdisteet
Maan kuivatus/pohjaveden
pinnan lasku (erit. kesäisin)

Kuivatussyvyyden pienentäminen, säätösalaojitus, pohjakynnykset, kevennetty maanmuokkaus, viljelykasvin valinta

Peratuissa uomissa esiintyy monenlaisia ongelmia. Ennaltaehkäisy
on usein edullisin ja kestävin tapa ongelmien ratkaisemiseksi.

Pe rka ukses t a l u o n n o n m uka i see n

Perinteisesti uomat on kaivettu suoriksi, leveiksi ja jyrkkäluiskaisiksi. Ekologisesti yksipuoliset uomat kärsivät usein eroosioja vedenlaatuongelmista. Mutkien, kasvillisuuden ja luontaisten
tulva-alueiden puuttuminen voimistaa tulvavirtaamia ja aiheuttaa sekä luiskien eroosiota että uoman pohjan syöpymistä.
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Luonnonmukai set peruskuivatus menetel mät
1

Tulvatasanne ja alivesiuoma

1

Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla uoma poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Uoman yläosa avarretaan tulvatasanteiksi ja pohja
jätetään koskematta. Tulvatasanteiden alapuolelle jäävässä alivesiuomassa
on eliöstölle riittävästi vettä myös vähävetisenä aikana, ja jatkuva virtaus
estää uomaa liettymästä ja kasvamasta umpeen. Tulvatasanne on maaperästä ja rantakasvillisuudesta riippuen yleensä 40–60 cm:ä alivesiuoman
pohjaa korkeammalla ja vesi nousee sille normaalia kesävirtaamaa suuremmilla virtaamilla. Tulvatasanteet parantavat luiskien kestävyyttä. Eroosio-ongelmien välttämiseksi alivesiuomaa reunustava ruohovartinen kasvillisuus
säästetään.
Kaksitasoinen poikkileikkaus sopii hyvin myös tilanteisiin, jossa leveäksi
kaivettu uoma on liettynyt ja kasvanut umpeen. Tällöin kapea, mutkitteleva
alivesiuoma kaivetaan tai niitetään kasvillisuuden sekaan leveän uoman pohjalle. Vesi ohjautuu kaivettuun alivesiuomaan ja virtaus pitää sen puhtaana.
Tulvien aikana muu osa uomasta toimii tulvatasanteina, joilla kasvava kasvillisuus pidättää veden mukana kulkevaa kiintoainetta ja ravinteita.

pe r u sku iva t uksee n

Eroosio ja umpeenkasvu ovat osa peratun puron elpymiskehitystä, kun luonto muokkaa
uomaa kohti uutta tasapainotilaa. Sortuvat penkat ja kasvillisuus muodostavat sopivissa olosuhteissa leveäksi peratun uoman pohjalle uuden, mutkittelevan alivesiuoman.

Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla mutkittelevan alivesiuoman yläpuolelle tulvatasanteet. Niiden ruohovartinen kasvillisuus sitoo tulvan nostattamaa kiintoainesta.
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2

2

Luiskien loiventaminen ja toispuoleinen kaivu
Jos uomaan kaivetaan perinteiset luiskat, tulee niiden kaltevuuden olla vähintään 1:2. Tätä loivempien luiskien kaivua tarvitaan erityisesti alueilla,
joiden maaperä on hyvin hienojakoista ja sortumisherkkää.
Toispuoleisessa kaivussa uoman vedenjohtokykyä parannetaan perkaamalla vain toinen uoman luiskista. Vastakkainen luiska ja sille kehittynyt
kasvillisuus jätetään koskematta, jolloin monimuotoisuutta voidaan säilyttää. Toispuoleinen kaivu on suositeltavaa toteuttaa tulvatasanteellisena.

3

3

Vesikasvillisuuden niitto ja penkkojen raivaus
Uoman vedenjohtokyvyn parantamiseen riittää toisinaan pelkästään uomassa olevien tukosten, kuten pajukoiden, poistaminen. Umpeenkasvaneista uomista voidaan lisäksi poistaa kasvillisuutta niittämällä. Pienissä
uomissa kasvillisuutta voidaan niittää rannalta käsin tai uomassa kahlaamalla. Leikattu kasvimassa on tärkeää kerätä pois uomasta tai sen penkoilta.
4

4

Rantapuuston ja luiskien kasvillisuuden säilyttäminen
Uoman varrella kasvavat puut ja uoman luiskaa sitova ruohovartinen kasvillisuus kannattaa säästää, koska kasvillisuus ja puiden juuret toimivat
luontaisena eroosiosuojana. Puiden varjostus ehkäisee uomien umpeenkasvua ja viilentää vettä. Puut antavat lisäksi eliöstölle suojaa ja ravintoa
sekä monipuolistavat maisemaa. Avointen, pitkään muokkaamattomana
olleiden luiskien kasvillisuus on ehtinyt usein kehittyä monipuolisen niittymäiseksi. Luiskat ovat esimerkiksi perhosten tärkeitä elinympäristöjä.
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Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset
Luonnonmateriaaleista, kuten puu- ja kiviaineksesta, tehtävät eroosiosuojaukset soveltuvat hyvin luonnonmukaisiin peruskuivatushankkeisiin.
Käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa virranohjaimet, kivi- ja moreenisuojaukset sekä maaperää sitovan kasvillisuuden tai kasvillisuuslaikkujen
istutus tai kylvö. Suurehkoissa uomissa voidaan käyttää pajusta tehtyjä
eroosiosuojauksia (kuva). Kasvillisuuteen perustuvat eroosiosuojaukset
lisäävät uoman monimuotoisuutta, elävöittävät maisemaa ja sitovat pelloilta huuhtoutuvaa kiintoainetta ja ravinteita.
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6

6

Pohjapadot ja -kynnykset
Pohjapatoja ja -kynnyksiä voidaan rakentaa kivestä, sorasta tai puusta, jolloin
ne muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa. Niiden avulla voidaan muodostaa kosteikkoja, nostaa uoman vedenkorkeutta, pidättää kiintoainetta ja
ehkäistä sortumia. Karkeasta sorasta tehty pato tai kynnys tarjoaa kutupaikkoja
kaloille ja elinmahdollisuuksia pieneliöstölle. Luonnonmukainen pohjapato tai
-kynnys sallii myös kalojen vapaan kulkemisen.
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7

Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut
Laskeutusaltaat, lietekuopat ja -taskut ovat uomaan tai sen yhteyteen kaivettavia syvennyksiä, joita käytetään uomassa kulkeutuvan kiintoaineen pysäyttämiseen. Syvennyksen yhteyteen voidaan rakentaa virranohjaimia tai pohjakynnyksiä tehostamaan rakenteen toimivuutta. Laskeutusaltaat, lietekuopat
ja -taskut kannattaa perustaa uoman hitaasti virtaaville osuuksille paikkoihin,
joista ne on helppo tyhjentää.

8

Monivaikutteiset kosteikot ja tulva-alueiden palauttaminen
Monivaikutteiset kosteikot pidättävät kiintoainetta ja ravinteita, tasaavat uomien virtaamia ja parantavat niiden itsepuhdistuskykyä. Lisäksi kosteikot monipuolistavat peltoluontoa ja maatalousmaisemaa. Kosteikkoja suositellaan
toteutettavaksi perattavan uoman alaosaan estämään mahdollisen kiintoaineksen leviäminen alapuoliseen vesistöön. Tulva-alueiden säilyttämisellä ja
palauttamisella tasataan vesistöalueen virtaamia ja edistetään kiintoaineen
laskeutumista.
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Suojakaistat ja -vyöhykkeet
Ympäristötuki edellyttää kolme metriä leveitä suojakaistoja purovesistöjen
varrelle (kuvassa). Vähintään keskimäärin 15 m:ä leveän suojavyöhykkeen
perustamista kannattaa harkita etenkin kaltevien, sortumaherkkien, herkästi
tulvivien tai vettyvien peltojen läpi virtaavan vesistön tai valtaojan varteen. Suojavyöhykkeillä voidaan helpottaa ongelmallisten peltoalueiden viljelyä. Niillä
voidaan myös vähentää eroosio-ongelmia sekä uomien liettymistä ja kunnossapitotarvetta.
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Uom ien moni muotoi suutta turvaavien menetel m ien rahoitus

Valtion rahoitustuki peruskuivatushankkeelle
Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA)
varoista peruskuivatustoiminnan tukemisesta säädetyn lain (947/1997) perusteella.
Tuki myönnetään avustuksena vesilaissa (246/1961) tarkoitetulle ojitus-, järjestely- tai
säännöstely-yhtiölle tai kiinteistönomistajille yhteistä peruskuivatushanketta varten.

on mahdollista hakea rahoitusta myös alueellisten maaseutuohjelmien kautta. Suojavyöhykkeen perustamiseen ja hoitoon myönnettävän viiden tai kymmenen vuoden erityistukisopimuksen tuen suuruus määräytyy perustamiseen ja hoitoon liittyvien kustannusten ja
tulonmenetysten perusteella.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että suunnitelmassa on otettu huomioon seuraavat
ympäristönsuojeluun ja -hoitoon liittyvät asiat:
• riittävät toimenpiteet työnaikaisen vesistökuormituksen ja työnjälkeisen
eroosion vähentämiseksi tarvittaessa erityisten vesiensuojeluratkaisujen
kuten laskeutusaltaiden ja kosteikkojen avulla
• riittävien suojakaistojen muodostaminen hyötyalueen uomien varsille
• kohdealueen ympäristöarvojen säilyttämis- ja parantamistavoitteet.

Kunnostustoimenpiteiden rahoitusmuotoja

Harkinnanvaraisiin ympäristönhoitotoimenpiteistä aiheutuviin korvauksiin ja muihin
kustannuksiin voidaan myöntää täysimääräistä avustusta. Harkinnanvaraisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kosteikon rakentaminen ja eroosiosuojaukset.
Tukea haetaan vapaamuotoisesti alueen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ojitustoimituksen päätös tai pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma kustannusarvoineen ja -ositteluineen. TE-keskus voi
tarvittaessa asettaa ympäristön suojeluun ja hoitoon liittyviä ehtoja, jotka voivat olla
kireämpiä kuin yleisesti laeissa vaaditut.
Ympäristötuki (2007–2013)
Maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteet velvoittavat tukea saavaa viljelijää
ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa tilansa alueella. Peltoalueiden
purojen monimuotoisuutta on säilytettävä ja purojen varteen on jätettävä suojakaistat.
Hankalasti viljeltävien ja herkästi tulvivien peltoalueiden kuivattamisen vaihtoehtona
on niiden muuttaminen kosteikoksi, tulva-alueeksi tai suojavyöhykkeeksi ympäristötuen rahoituksella.
Viljelijä tai paikallinen rekisteröity yhdistys voi hakea monivaikutteisen kosteikon
perustamiseen ei-tuotannollisten investointien tukea (4000 euroa/kosteikkoha) ja
hoitoon erityisympäristötukea (enintään 450 euroa/ha/vuosi). Kosteikkohankkeisiin

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää TE-keskuksille rahoitusta kalavesien kunnostukseen. Aloitteen kalastollisesti merkittävän puron kunnostamisesta voi tehdä TE-keskuksen
kalatalousyksikölle. Kunnostus voidaan yhdistää peruskuivatushankkeeseen.
Purojen pienimuotoisia kunnostuksia voidaan tehdä myös palkkaperusteisilla työllisyystyömäärärahoilla (YTY-työt), joiden turvin on kunnostettu metsäpuroja Pohjois-Suomessa. Purokunnostuksia ovat toteuttaneet myös kalastusalueet sekä kalastusharrastajien yhdistykset
talkootyönä. Kunnat kunnostavat taajamapuroja osana viheralueidensa hoitoa.
Suojavyöhykkeiden laidunnus lisää puronvarren monimuotoisuutta. Liiallista laidunnusta tulee varoa ja
eroosiohaittojen syntyminen estää.
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Monipuolinen puro on osa
arvokasta asuinympäri stöä

Kalaston huom ioon ottam inen

Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeen hyödyt ovat monipuoliset. Peltojen kuivatustilan kohenemisen lisäksi myös
uomien kunnossapito helpottuu, kun syöpymis-, liettymis- ja
umpeenkasvuongelmat vähenevät. Monimuotoisuuden lisääntyminen palvelee kalastus- ja luontoharrastajia ja maisemakuvan
monipuolistuminen lähiseudun asukkaita. Arvokas puro kohentaa ympäröivän maaseudun asukkaiden elinympäristön laatua
ja voi muodostua sitä kautta yhdeksi alueen vetovoimatekijäksi.
Kuivatuksen huolellisella suunnittelulla ja toteuttamisella pystytään pienentämään viljelyn aiheuttamaa vesistöjen ravinnekuormitusta. Pienilläkin toimenpiteillä on merkitystä: pienistä
puroista kasvaa suuri joki.

Uoman kunnossapitoperkausta tai peruskorjausta suunniteltaessa on selvitettävä esiintyykö uomassa kaloja, rapuja tai simpukoita. Pienetkin purot voivat olla esimerkiksi taimenen tärkeitä lisääntymisalueita. Kalastotietoja antavat TE- keskuksen kalatalousyksikkö
ja alueellinen ympäristökeskus. Niitä voi tiedustella myös paikalliselta kalastusalueelta,
vesialueen osakaskunnilta, kalastusseuroilta ja virtavesien hoitoon ja kunnostukseen erikoistuneilta yhdistyksiltä.
Perkaus heikentää kalojen elinolosuhteita. Mitä kevyemmin toimenpitein uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa, sitä vähemmän kalasto häiriintyy. Kaivettaessa uomaan tulvatasanteet, voidaan sen pohja jättää koskematta, joka edesauttaa kalojen selviytymistä.
Mutkittelun, syvyysvaihtelun ja rantakasvillisuuden lisääminen edistävät kalaston viihtyvyyttä, kun suojapaikkojen ja varjostuksen määrä lisääntyy. Perkaushankkeeseen voidaan
yhdistää kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä, kuten poistaa kulkuesteitä, rakentaa
kutusoraikkoja ja lisätä uomaan yksittäisiä kiviä tai puunrunkoja. Koskipaikoissa mahdollisesti olevat sammalpeitteiset kivikot tulisi säästää pohjaeläinten kannalta erityisen tärkeinä elinympäristöinä, jotka tarjoavat myös kaloille suojapaikkoja ja ravintoa.
Lisätietoa: Purot – elävää maaseutua.
MMM, Uudenmaan TE-keskus ym. Opas. 2008.

▲ Taimen
◄ Törö

▲ Ahven
► Pikkunahkiainen
▼ Rapu

◄ Kolmipiikki
▼ Hauki

Käsitteistöä

Yhteystiedot

Alivesiuoma
Tulvatasanteiden keskellä kulkeva
uoma tai leveän uoman osa, johon vesi
keskittyy vähällä virtaamalla.

Suomen ympäristökeskus

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Mechelininkatu 34a, PL 140, 00251 Helsinki
Vaihde: 020 490 123
Asiakaspalvelu: 020 690 183

Koulukatu 19, PL 262, 65101 Vaasa
Vaihde: 020 490 109
Asiakaspalvelu: 020 690 169

Elpyminen
Uoman palautuminen luonnontilaan
uomaan kohdistuneen muutoksen,
esimerkiksi perkauksen, jälkeen.

Uudenmaan ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Asemapäällikönkatu 14, PL 36, 00521 Helsinki
Vaihde: 020 490 101
Asiakaspalvelu: 020 690 161

Veteraanikatu 1, PL 124, 90101 Oulu
Vaihde: 020 490 111
Asiakaspalvelu: 020 690 171

Eroosio
Maa-aineksen irtautumista ja kulkeutumista. Pintaeroosiolla tarkoitetaan
maa-aineksen kulkeutumista esim.
pellolta uomaan sateen tai muun mekaanisen kulutuksen seurauksena.
Uomaeroosiota on uoman ja sen luiskien syöpyminen virtauksen vaikutuksesta.

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Kainuun ympäristökeskus

Itsenäisyydenaukio 2, PL 47, 20801 Turku
Vaihde: 020 490 102
Neuvonta: 020 690 162

Kalliokatu 4, PL 115, 87101 Kajaani
Vaihde: 020 490 112
Asiakaspalvelu: 020 690 172

Hämeen ympäristökeskus

Lapin ympäristökeskus

Birger Jaarlin katu 13, PL 131, 13101 Hämeenlinna
Vaihde: 020 490 103
Asiakaspalvelu: 020 690 163

Hallituskatu 5, PL 8060, 96101 Rovaniemi
Vaihde: 020 490 113
Asiakaspalvelu: 020 690 173

Luonnonmukainen peruskuivatus
Maatalousalueiden uomiin sovellettavat toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan sekä peltojen kuivatustilaa
että uomien ja niiden lähiympäristön
monimuotoisuutta.

Pirkanmaan ympäristökeskus

TE-keskukset

Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 Tampere
Vaihde: 020 490 104
Asiakaspalvelu: 020 690 164

www.te-keskus.fi
Vaihde 010 191 450

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

www. salaojayhdistys.fi
Vaihde 09 694 2100

Luonnonmukainen vesirakentaminen
Vesistön rakenteeseen kohdistuvat
toimenpiteet, joilla pyritään vesistön luonnontilan ja maisema-arvojen
säilyttämiseen tai palauttamiseen
ottamalla huomioon samalla vesistön
eri käyttötarpeet ja niissä tapahtuvat
muutokset.

Kauppamiehenkatu 4, PL 1023, 45101 Kouvola
Vaihde: 020 490 105
Asiakaspalvelu: 020 690 165

Etelä-Savon ympäristökeskus
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Vaihde: 020 490 106
Asiakaspalvelu: 020 690 166

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Salaojayhdistys

Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
www.rktl.fi
Vaihde 020 575 11

ProAgria maaseutukeskukset
www.proagria.fi

Peruskuivatus
Purojen ja valtaojien kaivua ja perkaamista sekä pengertämistä maan
kuivatuksen parantamiseksi. Peruskuivatuksella luodaan edellytykset
paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.

Sepänkatu 2 B, PL 1049, 70101 Kuopio
Vaihde: 020 490 107
Asiakaspalvelu: 020 690 167

Maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskukset

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

Metsähallitus

Torikatu 36 A, PL 69, 80101 Joensuu
Vaihde: 020 490 108
Asiakaspalveu: 020 690 168

www.metsa.fi
Vaihde 020 564 100

Tulvatasanne
Uoman yhteydessä oleva tasanne,
joka on veden peittämä vain suurten
virtaamien aikana.

Keski-Suomen ympäristökeskus

Valuma-alue
Maaston korkeimpien kohtien rajaama
alue, josta sadevedet valuvat samaan
puroon, jokeen, järveen tai mereen.
Pienet valuma-alueet muodostavat yhdessä yhä suurempia valuma-alueita.

Ailakinkatu 17, PL 110, 40101 Jyväskylä
Vaihde: 020 490 110
Asiakaspalvelu: 020 690 170

www. maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK
www.mtk.fi
Vaihde 020 4131

Lisätietoja
www.ymparisto.fi/syke/puro www.ymparisto.fi/vesikunnostus

www.ymparisto.fi/syke
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