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TAUSTAA JA TAVOITTEET

• Varsaoja laskee Hahmajärveen pelto- ja metsäalueiden läpi

• Varsaojan alaosa on pituuskaltevuudeltaan loiva ja uomassa on tukkopaikkoja

• Herralan vedenottamolla havaittu ojasta peräisin olevaa pintavesivaikutteisuutta etenkin 
keväisin

• Hahmajärven ekologinen tila tyydyttävä, vesienhoidon tavoitteena hyvä tila. 

• Tavoitteena viivyttää vettä ylempänä valuma-alueella, tasata Varsaojan virtaamaa ja hillitä 
Varsaojan alaosan tulvakorkeuksien nousua

• Toimenpiteet parantavat myös veden laatua, esim. kiintoaineen pidättämisellä 
metsätalousvaltaisella alueella saadaan pysäytetyksi myös fosforia

• Toimenpiteet hajautetaan koko valuma-alueelle, jolloin rakenteiden pinta-ala suhteessa 
valuma-alueeseen suurempi, toimenpiteet pienempimuotoisia ja edullisempia



MAATALOUDEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEET

• Suojavyöhykkeet hillitsevät eroosiota ja 
pidättävät kiintoainesta ja ravinteita

• Uomien vesitaloudesta huolehtiminen parantaa 
peltojen kasvukuntoa ja vähentää kuormitusta

• Luonnonmukainen peruskuivatus 
(kaksitasouoma) mm. hillitsee uomaeroosiota 
ja vähentää uomien pusikoitumista



SUOJAVYÖHYKKEET

• Suojavyöhyke on vesistöihin rajautuville peltoalueille sekä valtaojien varsien kalteville 
peltolohkoille perustettava monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue, jonka
kriteerinä aiemmin oli vähintään keskimäärin 15 metrin leveys

• Hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla, ei levitetä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita

• Estää tehokkaasti maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista pellolta vesistöön

• Lisää luonnon monimuotoisuutta, elävöittää ja hoitaa maalaismaisemaa sekä parantaa riistan elinoloja

• Suojakaista on valtaojaa suurempien vesiuomien varsilla oleville peltolohkoille sekä lampien, 
järvien ja talousvesikaivojen ympärillä ja meren rannalla sijaitseville peltolohkoille 
perustettava vähintään keskimäärin kolme metriä leveä monivuotisen nurmi-, heinä- ja 
niittykasvillisuuden peittämä hoidettu alue, jolle ei levitetä lannoitteita eikä 
kasvinsuojeluaineita



Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen julkaisuja 
3/2011: Hahmajoen valuma-
alueen suojavyöhykkeiden 
yleissuunnitelma v. 2010

Oranssi: suojavyöhyke 
tarpeellinen

Punainen: suojavyöhyke erittäin 
tarpeellinen



UOMIEN VESITALOUDESTA HUOLEHTIMINEN JA 
LUONNONMUKAINEN PERUSKUIVATUS

• Varsaojan alaosa paikoin liettynyt tai pusikoitunut -> 
uoman siivous tarvittavista paikoista

• Uoman kunnossapito on ojitusyhteisöjen vastuulla, 
mutta alueen yhteisöt uinuvat

• Raivaukset eivät saa olla liian totaalisia, jotta uomien 
monimuotoisuus ei kärsi

• Luonnonmukaista peruskuivatusta suositellaan 
pitkällä tähtäimellä Varsaojaan

• Ojaprofiilin leventäminen keskivesipinnan yläpuolella

• Alivesiuoma muodostuu kapeaksi, jolloin virtaus pitää 
uomaa paremmin auki

• Tulva-aikana vesi nousee tulvatasanteelle, jolloin 
peltojen kuivavara on turvattu

• Tulvatasanteen kasvillisuus sitoo ravinteita ja 
kiintoainetta





METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEET

• Putkipadot pidättävät kiintoainesta ja luovat 
metsään ”kausikosteikon”

• Metsäpurojen suojavyöhykkeet pidättävät 
hakkuualueelta valuvaa maa-ainesta ja 
ylläpitävät monimuotoisuutta

• Lisäksi metsäalueilla mm. kaivukatkot, ojien
tarkoituksenmukainen kaltevuus ja
kaivusyvyys, laskeutusaltaat ja lietekuopat
hillitsevät kiintoaineen leviämistä



PUTKIPATO

• Rakenne, joka viivyttää vettä ojitetulla metsäalueella ja tasaa vastaanottavan vesistön 
virtaamia sekä kuivina että märkinä aikoina

• Vesi ei nouse missään tilanteessa ojia ympäröivälle metsäalueelle

• Pidättää kiintoainesta jopa 50…80 % ja fosforia 30…60 %

• Lietetila tyhjennettävä vuosittain



METSÄPUROJEN SUOJAVYÖHYKKEET

• Pienveden tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta 
tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan

• Rikkomaton kasvillisuus sitoo hakkuualueelta valuvia ravinteita ja maa-ainesta

• Suojavyöhyke ylläpitää lajistollista monimuotoisuutta, sillä ranta poikkeaa usein 
puulajisuhteiltaan muusta metsästä. Lehtipuulajisto on monipuolinen ja voi sisältää esim. 
metsäkanalinnuille tärkeitä harvalukuisina esiintyviä puulajeja, kuten tervaleppää

• Rinteiden kohdalla suositellaan leveitä suojavyöhykkeitä, vesistön tulvimisvyöhykettä ei 
lasketa mukaan suojavyöhykkeeseen



VESISTÖN HYDROLOGIAN ENNALLISTAMINEN

• Purovarsien tulvarytmiltään luonnontilan kaltaiset uomat ovat 
harvinaisia elinympäristöjä ja monimuotoisuuden kannalta 
merkittäviä

• Kuvassa Savikoskenojan olemassa oleva monimuotoinen 
puroympäristö

• Monimuotoisia virtavesiympäristöjä saadaan lisättyä 
ennallistamalla perattuja ja muokattuja uomia

• Mahdollisia ennallistamiskeinoja mm. puiset kynnykset ja suisteet, 
risupadot, tulvatasanteet ja vanhojen uomaosuuksien 
palauttaminen

• Rakenteet pysäyttävät kiintoaineen pohjakulkeumaa ja 
alivesipinnan nosto vähentää uomaeroosiota



SAVIKOSKENOJAN PUROKUNNOSTUS

• Esim. virranohjaimia, 
kynnyksiä ja 
suisteita
puumateriaalista



VALUMA-ALUEEN POTENTIAALISET KOHTEET

• Jotta toimenpiteiden vaikutukset olisivat merkittäviä, on valuma-alueelta pyritty löytämään 
hajautetusti mahdollisimman paljon potentiaalisia toimenpidekohteita

• Esimerkiksi putkipatokohteet on mahdollista toteuttaa jopa yleissuunnitelman 
periaatepiirustusten mukaisesti (rakentajalla aiempaa kokemusta rakenteista)

• Kohteiden toteuttamiskelpoisuus on hyvä tarkastaa maastossa ja osa toimenpiteistä vaatii 
tarkemmat suunnitelmat

• Toimenpiteiden toteuttajana voivat olla maanomistajat, osakaskunnat, 
vesiensuojeluyhdistykset, metsästysseurat jne.

• Toimenpiteiden toteutukseen on saatavilla monipuolista rahoitusta









KIITOS


