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Sisältö

• Purojen ominaispiirteet ja niiden vaikutus kunnostuksen 
suunnitteluun

• Uomien virtauksen ja vedenkorkeuksien arvioiminen
• Purojen luonnonmukainen peruskuivatus: perustietoa ja 

esimerkkikohteita kaksitasouomista 



Virtavedet ovat valuma-alueensa lapsia

Reference: Rowiński, P.M., Västilä, K., Aberle, J., Järvelä, J. & 
Kalinowska, M. 2018 How vegetation can aid in coping with river 
management challenges: A brief review. Ecohydrology and 
Hydrobiology, in press. doi: 10.1016/j.ecohyd.2018.07.003.



Puroekosysteemin kannalta tärkeää 
• Monipuoliset elinympäristöt (virtapaikat-suvannot, monipuolinen 

pohja-aines, syvyysvaihtelu, vaihteleva uomageometria, 
kasvillisuus, kuollut puuaines)

• Dynaamisuus (ali-/ylivirtaamat, sedimenttiprosessit)
• Veden laatu (kiintoaine, ravinteet, torjunta-aineet ym.)

Ritobäckenin latvoilta

Ritobäcken 
Sipoonkorven 
kansallispuistossa



Tyypillisiä haasteita 
muutetuissa puroissa

Liettyminen, 
umpeenkasvu

Tulviminen, 
kuivatustarve -> 
perkaukset

Uomaeroosio

Elinympäristöjen 
häviäminen & 
ekosysteemien 
toiminnan 
heikentyminen

Vähentynyt 
ravinteiden 
prosessointikyky

Ilmastonmuutos

Kastelutarve lisääntyy?



Pienet uomat ovat ekologisesti tärkeitä

• Moni valtaoja tai ”kaupunkioja”on alunperin ollut 
luonnontilainen noro/puro

• Peratutkin purot voivat kehittyä luonnontilaisen kaltaisiksi
• Etelä-Suomen puroista luonnontilaisia 2%, luonnontilaisia 

tai luonnontilaisen kaltaisia 2-7%
• Natura-luontotyyppi: pienet joet ja purot
• Kalataloudellinen merkitys 
• Vaikuttavat suoraan alapuolisiin vesistöihin
• Kustannustehokkuus parasta pienissä uomissa



Purojen kunnostuksen ja ympäristöystävällisen 
maankuivatuksen periaatteita

• Uomien linjaus -> suoristamisen välttäminen, mutkittelu
• Monipuoliset poikkileikkaukset -> syvyys- ja 

leveysvaihtelu
• Kasvillisuus – ylläpito
• Liiallisen eroosion/kasautumisen hallinta
• Sopiva luiskakaltevuus eroosion välttämiseksi
• Uomamateriaalien monipuolistaminen
• Elin- ja lisääntymisympäristöjen sekä suojapaikkojen 

palauttaminen
• Eliöstön kulkuesteiden poistaminen



Kunnostusmenetelmien käyttäminen

• Menetelmät ja mitoitus kohteen tarpeen ja ongelmien 
mukaan
– Onko tavoitteena parantaa kuivatustilaa/tulvien/hulevesien hallintaa, 

kalojen elinolosuhteita, uoman ekologista monimuotoisuutta, 
vedenlaatua, maisemaa, virkistyskäyttöä..?

• Menetelmien valintaa voivat rajoittaa
– pinta-alavaatimukset
– vedenkorkeudet suhteessa ympäröivään maa-alueeseen
– Kustannukset
– tekninen soveltuvuus/toteutettavuus
– kasvillisuuden ominaisuudet
– osaaminen
– sidosryhmien vastustus



Tärkeitä suunnitteluperusteita

• Mitoitusvirtaama(t): HQ1/10 vai HQ1/20? MQ, LQ
• Vedenjohtokyky - virtausvastus (Manningin n / 

kitkahäviökerroin f) -> vedenkorkeus, virtausnopeus
• Kuivatussyvyys -> salaojituksen toiminta
• Alivedenkorkeudet -> eliöiden elinolosuhteet
• Sedimenttiprosessit ja valuma-alueelta tuleva 

kiintoainekuorma -> uomien morfologinen kehitys, veden 
laatu

• Elinympäristöt: mille lajeille erityisesti? 
• Ilmastonmuutoksen vaikutukset: mm. veden pidätys ja 

varastointi kuivia jaksoja varten



Virtausvastus (Manningin vastuskerroin/ 
karkeus)

R=A/P
A=veden peittämä poikkileikkausala
P=märkäpiiri

Kuva: Jormola ym. 2003

Virtausvastusta nostaa virtausta hidastavat/sen suuntaa muuttavat 
tekijät
 -> suuri ajallinen ja paikallinen vaihtelu



Toimenpiteiden summittaisia vaikutuksia 
tulvavedenkorkeuksiin tyypillisesti toteutettuina
• Lisää elävää kasvillisuutta joka veden alla tulvatilanteissa: n. 

+10…40 cm
• Mutkittelun lisääminen: n. +5…15 cm
• Kuolleen puuaineksen lisääminen: n. +5…15 cm 
• Muuttaminen kaksitasouomaksi: yleensä laskee vedenkorkeuksia, 

mutta riippuu mitoituksesta -> ks. Mitoituslaskuri 
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9
-9065-7C49C623B89C%7D/171331

• Pohjakynnykset/kutusoraikot ym. pistemäiset toimet: yleensä 
melko paikallinen vaikutus n. +0…10 cm

• Eri toimenpiteiden vaikutukset kumuloituvat, mutta yhteisvaikutus 
yleensä osavaikutusten summaa pienempi

• HUOM! Vaikutus riippuu uoman ominaisuuksista ja toimenpiteen 
toteutuslaajuudesta -> mallinnus tarvittaessa

https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331


Luontoarvoihin liittyvää lainsäädäntöä ja 
normeja (SYKE 2015)
• Ojitushankkeesta vastaavan tulee 

– selvittää hankkeen vaikutukset, jotka saattavat 
johtaa luontoarvojen heikentymiseen tai 
uoman luonnontilan vaarantumiseen (vesilaki)

– olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista 
sekä haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista (YsL)

• Suojeltavia lajeja ja niiden esiintymispaikkoja 
turvaa luonnonsuojelulaki 

• Oja muuttunut luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi 
> sovelletaan ojittamista koskevia säännöksiä

SYKE 2015. Luontoarvojen 
huomioon ottaminen ojitusten 
peruskorjauksissa ja 
kunnossapidossa



Tarvitaanko ojitusilmoitus/erityistoimenpiteitä/lupa?

Jos mm. uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja tai luonnontilan 
vaarantuminen -> tarvitaan ELY-keskuksen lausunto, jossa annetaan 
tarkempi ohjaus toimenpiteille tai luvan tarpeeseen 

SYKE 2015. Luontoarvojen 
huomioon ottaminen ojitusten 
peruskorjauksissa ja 
kunnossapidossa



Luonnontilaisen kaltaiseksi palautuneen 
uoman tunnusmerkkejä (SYKE 2015) 
• Vahvoja luonnontilaisuuden merkkejä joista jokainen voi jo 

yksinään toimia luonnontilaisuuden kriteerinä:
– Arvokalastoa
– Pohjakalastoa
– Vuollejoki- tai jokihelmisimpukoita 
– Rapuja
– Laajoja mutkia 
– Eroosion aiheuttamaa mutkittelua (tulvatasanteita ja alivesiuoma)
– Kasvillisuuden luoma mutkitteleva alivesiuoma 
– Muita: vähäistä enemmän muuta kalastoa tai näiden poikasia, 

virtapaikka –suvantovuorottelua, särkkiä ja saarekkeita, lähde- tai 
purosammalia, merkittävää linnustoa, nisäkkäitä tai matelijoita, 
monimuotoisuutta ilmentäviä pohjaeläimiä, mätästävää 
rantakasvillisuutta, tulvaniittykasvillisuutta, soraa, kiviä 

Huom! Haittoja ei saa aiheuttaa myöskään alapuoliselle vesistölle, 
mikäli siellä on merkittäviä luontoarvoja



Purojen luonnonmukainen peruskuivatus: 
perustietoa ja esimerkkikohteita 
kaksitasouomista 



Uudelleenperkauksesta ekologisempiin 
kuivatustilaa ylläpitäviin ratkaisuihin 
• Kun luonnontilainen uoma (A) perataan ja levennetään (B), se 

tyypillisesti liettyy ja umpeenkasvaa ajan kuluessa (C) -> 
vedenjohtokykyä voidaan uudelleenperkaamisen sijaan parantaa 
kaivamalla uoman reunaan tulvatasanne (D) tai kaivamalla uusi 
alivesiuoma umpeenkasvaneeseen pohjaan

(Kuva: Näreaho ym. 
2006)



Ympäristöystävälliset kaksitasouomat: teknisten ja 
ympäristönäkökohtien yhdistäminen 
maankuivatuksessa ja tulvanhallinnassa 

+hallittu kasvillisuuden hyödyntäminen
+suuri geokemiallisesti aktiivinen pinta-ala
+suurempi viipymä



Oletettuja ja osin tutkimuksella todennettuja etuja

• Vesisyvyys ja virtausnopeus pysyvät kohtalaisina

• Eroosion ja kasautumisen hallinta -> vähemmän ylläpitoa, pitkäikäisempi

• Monimuotoisemmat elinympäristöt ja mahdollisuus 
elinympäristökunnostuksiin

• Potentiaalia vedenlaadun parantamiseen 

• Tasanteelle laskevien salaojavesien käsittely

Kaksitasouomien etuja verrattuna 
perinteiseen perkaukseen

@Pinja Kasvio

 Salaojat voi purkaa 
tasanteelle tai pääuomaan, 
tulvatasanteella huomioitava 
kasautumisvara!



Suomalaisia kaksitasouomia
Juottimenoja, Perniö (2 v 
rakentamisen jälkeen)

Leppioja, Tyrnävä

Ritobäcken, Sipoo

Hardombäcken, Loviisa (<1v )



Kaksitasouoma metsäkohteella

Kaksitasouoma marraskuussa 2020Kaksitasouoma vuosi valmistumisen jälkeen 
(2018)

Kaksitasouoman tasanteen rakentaminen 2017 Kaksitasouoma valmistui syksyllä 2017



Vapaasti ladattavat materiaalit

• Västilä, K., Ronkainen, T., Joensuu, S., Koskiaho, 
J., Kasvio, P., Tolkkinen, M., Karttunen, K., Jilbert, T., 
Valkama, P. 2021 Ohjeistus kaksitasouomien 
suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja 
hoitoon: 
https://www.syke.fi/download/noname/%7BD8343448-2D97-40A8-8490-24F3E
BB7D3AD%7D/169456

• Hyvärinen, A., Huokuna, M., Kaisa Västilä, K. 2021. 
Kaksitasouomien mitoituslaskuri: 
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C
623B89C%7D/171331

https://www.syke.fi/download/noname/%7BD8343448-2D97-40A8-8490-24F3EBB7D3AD%7D/169456
https://www.syke.fi/download/noname/%7BD8343448-2D97-40A8-8490-24F3EBB7D3AD%7D/169456
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331


Puuvartista kasvillisuutta kehittyy noin 5 vuodessa – voidaan 
tarvittaessa hallitusti poistaa



Pohjakynnykset

Juottimenoja, Perniö
Suojaamaan 
pohjan eroosiolta, 
monimuotoistama
an 
uomaympäristöä, 
nostamaan 
(ali)vedenkorkeuk
sia



Elinympäristöjen palauttaminen

• Erit. taimenille, mutta muutkin lajit voivat hyötyä 
• Kiveäminen, soraistus, syvänteiden kaivaminen, 

mutkittelun lisääminen ja pohjakynnykset (Sarvilinna ym. 
2012)



Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset
• Menetelmien kuvauksia: Jormola ym. 2003
• Rantojen suojaus kivillä, pohjakynnykset
• Ruohomaisen kasvillisuuden kylväminen
• Oksakate, pajumatto ym. 

Risunki

Puuntaimien 
istutus

Pajupistokkaat



Ritobäcken: tulvatasanteellinen 
peruskuivatusuoma Sipoossa
• Valuma-alue 10 km2: 13% viljelyalueita
• Laskee Sipoonkorven kansallispuiston kautta Sipoonjokeen
• Maaperä pääosin savea ja silttiä
• Keskivirtaama n. 115 l/s
• Tulvatasanne keskivedenkorkeudella (Ympäristötekniikan insinööritoimisto 

Jami  Aho; lisätietoa mitoituksesta ja suunnittelusta: Särkelä ym. 2011)

Kaisa Västilä
Vesitekniikka
kaisa.vastila@aalto.fi

Ennen kaivua Kaivun jälkeen



Kaksitasouoma (Uuhikonoja, Tammela)

• ~2 km kaksipuoleista ja yksipuoleista tulvatasannetta ja 
alivesiuoman perkaus v. 2020, pohjakynnyksiä v. 2021

• Toteutettu Samassa vedessä-hankkeessa, uomaprosessien 
seuranta yhteistyössä NBS-VEGE-NUTRI-hankkeen kanssa

Video kohteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=MNbGW2qENg4&t=7s



Johtopäätökset

• Hyviä kokemuksia kunnostuksesta useilta koekohteilta 
• Kaksitasouomat yhdistävät tehokkaan maankuivatuksen ja 

mahdollistavat vesistökuormituksen hallinnan ja uomien 
ekologisen tilan parantamisen

• Kaksitasouomat laajasti sovellettavissa erityyppisiin 
kohteisiin (maa- ja metsätalous, rakennettu ympäristö): 
kustannustehokkuutta luonnon prosessien hallitusta 
hyödyntämisestä

• Uomien suunnittelua, mitoitusta ja ylläpitoa voidaan kehittää 
hyvin suunnitellun tutkimuksen avulla

• Luonnonmukaiset menetelmät ovat nyt osana 
CAP-maataloustukijärjestelmää



Suomenkielisiä julkaisuja 
kunnostusten/kaksitasouomien suunnittelusta
Hjerppe, T., Västilä, K. ym. 2019. Kaksitasouomat maatalouden kuivatusvesien hallinnassa.  Käytännön maamies 
5/2019. 
https://www.samassavedessa.fi/download/noname/%7BAE039D07-39DA-4C82-AD10-EC9129C03165%7D/148621

Hyvärinen, A., Huokuna, M., Kaisa Västilä, K. 2021. Kaksitasouomien mitoituslaskuri: 
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331

Jormola, J., Harjula, H., Sarvilinna, A. 2003 Luonnonmukainen vesirakentaminen –uusia näkökulmia 
vesistösuunnitteluun. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40396/SY_631.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Västilä, K. & Järvelä, J. 2015. Vesitalous 6(2015): 27–31. Kaksitasouomien mahdollisuudet pyrittäessä 
ympäristöystävällisempään maankuivatukseen. 
https://vesitalous.fi/wp-content/uploads/2016/01/Vesitalous_06_2015_netti.pdf

Järvelä, J. & Västilä, K. 2016. Luonnonmukaisen vesirakentaminen. Teoksessa: Paasonen-Kivekäs, M. (ed) Sven 
Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta. 
https://acris.aalto.fi/ws/portalfiles/portal/14871588/Jarvela_Vastila_Luonnonmukainen_vesirakentaminen_peruskuiv
atuksessa_SvenHallin70v_2016.pdf

Västilä, K. & Järvelä, J. 2018 Luontopohjaisia ratkaisuja tulvien ja hulevesien hallintaan. Rakennustekniikka 3, 
28-33. https://www.ril.fi/fi/rakennustekniikka/teemat/luontopohjaisia-ratkaisuja-tulvien-ja-hulevesien-hallintaan.html

Västilä, K., Ronkainen, T., Joensuu, S., Koskiaho, J., Kasvio, P., Tolkkinen, M., Karttunen, K., Jilbert, T., Valkama, P. 
2021 Ohjeistus kaksitasouomien suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja hoitoon: 
https://www.syke.fi/download/noname/%7BD8343448-2D97-40A8-8490-24F3EBB7D3AD%7D/169456

https://www.samassavedessa.fi/download/noname/%7BAE039D07-39DA-4C82-AD10-EC9129C03165%7D/148621
https://www.syke.fi/download/noname/%7B91989F15-DDA6-40F9-9065-7C49C623B89C%7D/171331
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40396/SY_631.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.syke.fi/download/noname/%7BD8343448-2D97-40A8-8490-24F3EBB7D3AD%7D/169456
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